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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Prosessiorganisaatiolla ja prosessilähtöisillä toimintatavoilla on havaittu olevan merkit-

tävä kilpailuetua lisäävä vaikutus (mm. Kohlbacher 2010). Valmistavassa teollisuudessa 

on osittain lean-filosofian soveltamisen myötä otettu käyttöön prosessilähtöisiä toiminta-

tapoja, tai prosessiorganisaatiorakenne funktionaalisen jäsennyksen sijaan. Rakennus-

alalla sen sijaan prosessilähtöisyys on kuitenkin huonosti omaksuttu (Dave et al. 2008 s. 

795-796), tai prosessilähtöisten toimintatapojen käsittely on jäänyt kokonaisuuden katso-

misen sijaan teknisten ratkaisujen ja apuvälineiden käyttöön (Koivu 2002 s. 33).  

Rakentamisen tuottavuuskehitys on viime vuosikymmeninä ollut heikko. Rakennusala 

uudistuu kansainvälistymisen, ympäristötietoisuuden, it-järjestelmien, vaativien asiak-

kaiden ja alan sisäisen kehityksen kautta (Lindfors & Leiringer 2002). Tuottavuuskehi-

tyksen parantamiseen tähtäävät kehitystoimet uudistavat rakennusalan prosesseja (Koivu 

2002, Dave et al. 2008, Lindfors & Leiringer 2002). Muuttuvassa toimintaympäristössä 

menestyminen vaatii kykyä uudistaa yrityksen omia liiketoimintaprosesseja. Uudistumi-

sen edellytys on uusien toimintatapojen tehokas ja järjestelmällinen jalkauttaminen.  

Osaamisen kehittyminen ei saa olla pullonkaulana kilpailukyvyn kehittymiselle (mm. 

Viitala 2006 s. 27). 

Rakennusalalla, missä työmaat voivat toimia itsenäisesti, työmaiden välillä voi olla eroja 

toimintatapojen säännönmukaisessa noudattamisessa (Siikanen 2009 s. 115, 117) Yhteis-

ten toimintatapojen jalkauttamisen tehokkuus ja niiden noudattaminen on merkittävää 

yrityksen yhtenäisen toimintatavan varmistamiseksi ja tavoiteltavan kilpailuedun takaa-

miseksi (Koivu 2002 s. 162). Prosessilähtöisyys ja osin siihen pohjautuva lean-filosofia 

on muilla toimialoilla osoittanut etunsa. Rakennusalalla prosessilähtöisyyttä on tutkittu 

verrattain vähän, toimintatapojen systemaattista jalkauttamista rakennusalan kontekstissa 

yhtä lailla niukalti. Tässä työssä tutkitaan prosessilähtöisten toimintatapojen jalkautta-

mista rakennusliikkeessä. 
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset  

Tutkimuksen tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen ja kohdeyrityksessä suoritetun empii-

risen tutkimuksen perusteella saada johtopäätöksinä muodostettua suosituksia, mitä pro-

sessilähtöisten toimintatapojen jalkauttaminen rakennusyrityksessä vaatii. Työssä esitel-

lään rakennusalan yrityksille tyypillisiä johtamismalleja ja verrataan niitä prosessilähtöi-

sen yrityksen ominaisuuksiin. Tavoitteena on lisätä prosessilähtöisen ajattelun ymmär-

rystä ja tuloksena antaa ehdotuksia, mitä toimintatapoja sekä organisaation tasolla että 

esimiestoiminnassa on mahdollista kehittää, jotta uusien toimintatapojen jalkauttaminen 

olisi tehokasta.  

Rakennusliikkeiden vastatessa toimintaympäristön kasvaviin haasteisiin organisaation 

mukautuminen uusiin toimintatapoihin on keskeistä. Tässä työssä tarkastelussa on ensin 

koko organisaation taso, sitten esimiestyössä sovellettavat opit. Organisaation näkökul-

masta pyritään yksilöimään mahdollisia kehityssuuntia, joilla uuden oppimisen haasteita 

pyritään vähentämään. Organisaatiotasolla henkilöstön kehittämistä voidaan ajatella 

ikään kuin yhtenä kehitettävänä oliona (vrt. Viitala 2002 s. 11), kun taas esimiestyön ke-

hittymisen kautta tarkasteluun tulee yksittäisen esimiehen käytössä olevat työkalut.  

Lean-filosofian soveltamista voidaan pitää mahdollisuutena vastata kiristyviin tehostus-

tarpeisiin sekä uuden oppimisen että toimintatapojen tehostumisen kautta. Tästä syystä 

esitellään lean-filosofian uuden oppimiseen liittyviä tekniikoita. Prosessiajatteluun liit-

tyen tutkitaan aiheeseen liittyvää toimintatapojen implementointia. Tämän lisäksi avataan 

edellisiin keskeisesti liittyviä esimiehen ominaisuuksia, eli valmentavaa johtamista ja tun-

neälyn ja tunnetaitojen käsitettä.  

Uusien toimintatapojen jalkauttamisessa on kyse työntekijöiden toimintaympäristössä ta-

pahtuvasta muutoksesta. Muutoksen johtamiseen tutustutaan ensin yleisen muutosjohta-

miskirjallisuuden kautta, jonka jälkeen tutustutaan rajatumpiin aihealueisiin ja viiteke-

hyksiin liittyen uusien asioiden jalkauttamiseen.  

Muutosjohtamisesta neljä viidesosaa on ihmisten johtamista ja vain yksi viidesosa asioi-

den johtamista (Kotter 1996 s. 26). Kohdeyrityksessä muutokseen tarvittavat prosessit on 

luotu, mutta niiden jalkautuminen käytäntöön on kesken. Tästä syystä keskitytään erityi-

sesti oppien etsimiseen mainittuun neljään viidesosaan eli ihmisten johtamiseen muutok-

sen keskellä.  
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Viitala (2002, s. 37-38) toteaa, että psykologia antaisi työkaluja ymmärtää yksilön ajatte-

lun kehittymistä. Filosofia taas tutkii tietoa, tietämistä ja opettamista. Tämän työn taus-

tasta kyseiset oppiaineet kuitenkin rajataan pois edes jonkinlaisen yhtenäisyyden säilyt-

tämiseksi. Esimerkiksi erilaisia persoonallisuuksia ei käsitellä, vaikka yksilön persoonal-

lisuudella on vaikutusta sekä hänen omaan oppimiseensa että myös työyhteisön toimin-

taan.  

Ote on organisaationlaajuinen sekä oppimisen ja uuden omaksumisen että johtamisotteen 

kannalta. Johtamisen muutosta tarkastellaan yleisesti, organisaation tasolta. Ihmisjohta-

juuden merkittävä osa, eli ihmisen kohtaaminen ja muun muassa erilaiset ihmistyypit ja 

mukautuminen niihin rajataan pois, jotta työ pysyy diplomityön rajoissa. 

Tutkimus on case-tutkimus ja se on lähtökohtaisesti rajattu koskemaan kohdeyritystä ja 

toimintatapojen jalkauttamista siellä. Mikään ei tietenkään estä soveltamasta työn tulok-

sia myös muissa yrityksissä. Prosessilähtöiset toimintatavat rajataan koskemaan työ-

maalla tapahtuvaa tuotantoa, mutta niitä voidaan soveltuvin osin soveltaa myös muihin 

prosesseihin yrityksessä. Tämän lisäksi prosessia toteuttavina, yhtenäiset toimintatavat 

omaksuvina toimijoina käsitetään pääasiassa yrityksen toimihenkilöt. Mikään ei kuiten-

kaan estä soveltamasta havaintoja tai suosituksia myös työntekijätasolla.  

1.3 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukselle muodostettiin ensin pääongelma, joka jaettiin käsittelyä varten muodos-

tettuihin alatutkimuskysymyksiin. Alatutkimuskysymykset koostuvat teoria- ja empiiristä 

osaa koskevista kysymyksistä.  

Pääongelma:  Minkälaista johtamista prosessilähtöiseen johta-

miseen siirtymävaihe edellyttää? 

Teoriaosa:  Minkälaisia malleja toimintatapojen jalkautta-

miseen ja uuden oppimisen prosessiin voidaan 

löytää valituissa johtamisviitekehyksissä? 

Empiirinen osa:  Millä toimenpiteillä uusia toimintatapoja on 

kohdeyrityksessä pyritty jalkauttamaan? 
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Miten kohdeyrityksen prosessijohtamisen malli 

ja tehty jalkautustyö suhteutuu määriteltyihin 

viitekehyksiin verrattuna? 

Mitä havaintoja tehdyistä toimenpiteistä on teh-

tävissä? Minkälainen vaikutus niillä on ollut? 

Minkälainen ehdotus uusien toimintatapojen 

jalkauttamiseen voidaan laatia tutkitun kirjalli-

suuden ja yrityksessä toteutetun tapaustutki-

muksen perusteella? 

Työn teoreettisina viitekehyksinä ovat prosessilähtöinen johtaminen ja siihen vahvasti 

kytkeytyvä lean-ajatteluun pohjautuva johtaminen. Näiden edellyttämää kulttuurinmuu-

tosta avataan ja tutustutaan yleisiin muutosjohtamisen viitekehyksiin, joista otetaan esille 

etenkin prosesseissa ja kulttuurissa tapahtuvien muutosten johtamisen viitekehykset. 

Tunneäly ja valmentava johtaminen otetaan mukaan uudentyyppisen johtajan ominai-

suuksien määrittelyä varten.  

1.4 Tutkimusmenetelmä ja metodin valinta 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuus-

tutkimusta sekä kohdeyritykseen liittyen teemahaastatteluja sekä dokumentaatioanalyy-

siä yrityksen tutkimuskäyttöön luovuttamasta materiaalista. Haastattelut kohdistuvat tuo-

tantojohtoon (tuotantojohtaja), tuotantoon (työmaainsinöörit, vastaavat mestarit ja työ-

päälliköt), hankintatoimen prosessinjohtoon (prosessinomistaja/hankintapäällikkö ja han-

kinnan työntekijä) ja kehitysjohtoon (kehitysjohtaja). Haastatteluilla pyritään muodosta-

maan käsitys kohdeyrityksessä toteutetusta hankintatoimen prosessin jalkautuksen ku-

lusta ja kokemuksista siitä eri puolilla kohdeyrityksen organisaatiota. Tähdennettäköön, 

että tarkoituksena ei ole tutkia jalkautettuja hankinnan toimintatapoja, vaan nimenomai-

sesti jalkautuksen kulkua ja siinä ilmenneitä seikkoja. Kokemusten ja yrityksen doku-

mentaation perusteella muodostetaan käsitys toteutetusta jalkautuksesta. Kirjallisuuden 

ja kerättyjen havaintojen perusteella pyritään laatimaan suosituksia tulevien prosessien 

jalkautuksen tehostamiseksi.  
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Hirsijärvi ja Hurme (2008) kutsuvat puolistrukturoitua haastattelua teemahaastatteluksi. 

Teemahaastattelu eroaa muista tutkimushaastattelumuodoista, eli käytännössä struktu-

roidusta, eli lomakehaastattelusta, ja strukturoimattomasta haastattelusta, jossa haastatel-

tava ohjaa keskustelua, siten, että teemahaastattelu pidetään keskustelunomaisena, mutta 

haastattelija kuitenkin ohjaa haastattelun kulkua siten, että saa vastaukset ennalta määrit-

tämiinsä kysymyksiin. Teemahaastattelua käytetään tutkimusmenetelmänä tilanteissa, 

joissa haastateltavat ovat kokeneet jonkin tilanteen. Tutkija on selvittänyt tutkittavan il-

miön taustaa ja tältä pohjalta luonut oletuksia, joiden pohjalta hän tutkii ilmiötä. (Hirsi-

järvi & Hurme 2008 s. 47) 

Työn teemahaastattelut toteutettiin yhtä lukuun ottamatta kasvokkain keskustelunomai-

sina tilaisuuksina. Haastatteluista tehtiin äänitallenne haastateltavien luvalla. Tallenti-

mena käytettiin tietokoneen käyttöjärjestelmän omaa nauhuria. Yksi haastatteluista teh-

tiin puhelimitse ja tallennettiin matkapuhelimeen asennetulla puheluntallennussovelluk-

sella. Kaikkiin haastattelutallennuksiin pyydettiin ja saatiin lupa haastateltavilta, ja haas-

tattelun aluksi todettiin selkeästi, että tallennus on käynnistetty. Mikäli haastattelu jou-

duttiin keskeyttämään esimerkiksi haastateltavalle tulleen puhelun vuoksi, todettiin haas-

tattelun jatkuessa tallennuksen olevan jälleen päällä.  

Teemahaastattelut, joka toteutettiin alkukesän 2015 aikana Firassa. Haastattelujen tarkoi-

tuksena oli muodostaa kokonaiskuva hankintatoimen uusien, prosessilähtöisten toiminta-

tapojen jalkautuksen kulusta. Haastattelussa myös selvitettiin epäsuorasti, miten eri roolit 

näkevät prosessilähtöisen toiminnan ja miten prosessit ja prosessilähtöisyys tunnistetaan. 

Mitään tiettyä kypsyysmallia ei sovellettu. Prosessilähtöisyydestä olevat käsitykset selvi-

tettiin lähinnä siksi, että prosessilähtöiseen toimintaan kuuluu olennaisena osana proses-

sien tunnistaminen organisaation eri tasoilla. Mikäli prosesseja ei tunnisteta, tuskin itse 

jalkautuskaan on onnistunut.  

Haastattelut on luetteloitu taulukossa 1. Haastattelujen lisäksi käytiin useita keskusteluja 

yrityksen prosessi-insinöörin kanssa kesällä ja syksyllä 2015.  
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Taulukko 1. Teemahaastattelut 

 

Aineiston purku suoritettiin haastattelutallenteista tiivistämällä haastateltavien haastatte-

luvastaukset muistiinpanonomaisiksi teemoittain. Aineistoa ei litteroitu sanasta sanaan. 

Analyysi toteutettiin tulkitsemalla (mm. Hirsijärvi ja Hurme 2009 s. 136-137) haastatte-

luaineistoa. Tulkinta on tutkijan näkemys aiheesta ja luonteeltaan spekulatiivinen merki-

tysanalyysi.  

Haastattelujen lisäksi tutustuttiin yrityksen prosessijohtamiseen, toimintatapojen jalkaut-

tamiseen ja kulttuurin muutokseen liittyvään dokumentaatioon. Dokumentaatioanalyysin 

tueksi syksyllä 2015 käytiin useita keskusteluja yrityksen prosessi-insinöörin kanssa. 

Keskustelujen aikana validoitiin useita haastatteluissa tehtyjä havaintoja, jotka olivat 

nousseet esille jalkautuksen kulkua tutkittaessa.  

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Työ koostuu viidestä luvusta, joista ensimmäinen on johdanto aiheeseen ja aiheesta teh-

tyyn tutkimukseen. Toinen ja kolmas luku muodostavat aiheen teoreettisen tarkastelun. 

Toisen luvun ensimmäisessä osassa (luku 2.1) esitellään aluksi prosessilähtöisyyteen liit-

tyviä termejä. Toisen luvun toisessa osassa esitellään Lean-periaatteita. Luvussa 2.3 esi-

tellään rakennusalan erityispiirteitä verrattuna muihin toimialoihin ja käydään läpi, miten 

rakentamisen tuotannon teoriaa on kirjallisuudessa käsitelty. Rakentamisen muutostren-

dejä esitellään lyhyesti ensin toimialan, sitten hankkeen ja lopulta rakennusyrityksen kan-

nalta (luku 2.3). Rakennusalan tavoitetilana voidaan ajatella olevan lean-tuotannon peri-

aatteiden soveltamisen. Luvussa 2.4 kirjallisuudesta poimituin esimerkein käydään läpi, 

Kehitysjohtaja

Työpäällikkö

Työpäällikkö

Työpäällikkö

Vastaava mestari

Vastaava mestari

Työmaainsinööri

25.6.2015

5 v

38 min

6 v

2 v 10 kk

3 v

4 v

11 kk

2 v 3 kk

4 v

6 kk

8 kk

50 min

56 min

60 min

83 min

42 min

H4

24.6.2015

16.6.2015

24.6.2015

23.6.2015

1.7.2015

H7

H8 17.6.2015

17.6.2015

3.7.2015

H5

H6

Työmaainsinööri

H9

H10

H11

H12

H14 Työmaainsinööri 30.6.2015

TyömaainsinööriH13

45 min

3 v

Työmaainsinööri

Tuotantojohtaja

9 v

2 v 6 kk

Hankintainsinööri

Hankintaprosessin omistaja

22.6.2015

23.6.2015

30 min

109 min

25 min

27 min

48 min

66 minH3

Palvelusvuodet Firassa

H1

H2 3 v

Haastattelupäivämäärä Haastattelun kesto

64 min

30.6.2015

8.7.2015

Haastateltava Tehtävä yrityksessä
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mitä johtamistapojen muutos tarkoittaa organisaation ja henkilöstön kannalta. Muutos-

johtamisen ja muutoksen jalkauttamisen viitekehyksiä esitellään luvussa kolme.  

Tutkimuksen empiirisen osuuden tulokset esitellään tiivistetysti teemoittain luvussa neljä. 

Luvussa viisi käsitellään ensin yrityksen tavoitetila, jonka jälkeen tarkastellaan tuloksia 

viitekehyksiin pohjaten ja peilaten niitä yrityksen tavoitetilaan. Luvun lopuksi käsitellään 

kontribuutio tieteelle ja liikkeenjohdolle, samoin kuin tutkimuksen kriittinen tarkastelu ja 

aiheet jatkotutkimukselle.  
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2 Prosessilähtöinen johtaminen 

2.1 Prosessiajattelun lähtökohdat 

2.1.1 Prosessilähtöisyyteen liittyvät termit 

Aluksi voidaan määritellä prosessiajatteluun liittyviä termejä, koulukuntia ja johtamisop-

peja. Prosessilla tarkoitetaan tässä työssä nimenomaan yrityksen liiketoimintaprosessia. 

Laamanen lähtee prosessin määrittelystä seuraavasti: ”Toimintaprosessi on joukko loogi-

sesti toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit, joiden 

avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset.” Prosessin käsite muodostuu toiminnasta, re-

sursseista, tuotoksesta ja siihen liittyy suorituskyky. (Laamanen 2001 s. 19-20) Toisaalta 

Van Looy et al. (2010) mukaan prosessi sisältää muutoksen tapahtumisen, joka voidaan 

kuvata myös arvoketjuna. Liiketoimintaprosessiin sisältyy syötteet, looginen tapahtuma-

ketju tai virtaus, määriteltävissä olevat ja toisistaan riippuvaiset toiminnot, tuotteet tai 

lopputulokset, horisontaalinen eli osastojen välinen elementti, prosessin toteutus tapahtuu 

resursseilla, se on toistettavissa ja se lisää arvoa asiakkaalle. (Van Looy et al. 2010 s. 10)  

Liiketoimintaprosessien uudistaminen (Business Process Reengineering, BPR) on Ham-

merin ja Champyn tunnetuksi tekemä termi 1990-luvulta. Siinä on ideana yrityksen toi-

mintojen radikaali uudelleenorganisointi. (Hammer & Champy 2001) Näin ollen kyseessä 

ei olekaan holistinen johtamisoppi. (mm. Kohlbacher 2010 s. 136) 

Prosessilähtöinen johtaminen (Business Process Management, BPM) tarkoittaa organi-

saation toiminnoissa prosessien tunnistamista, suunnittelua, toimeenpanemista, doku-

mentointia, mittaamista, valvontaa, kontrollointia ja uudistusten ajamista (de Morais et 

al. 2014 s. 413). Van Looy et al. (2010) mukaan BPM eroaa liiketoimintaprosesseista 

(BP) siinä, että liiketoimintaprosessin elementteihin lisätään prosessien johtaminen, nii-

den jatkuva parantaminen ja prosessinomistajan rooli. (Van Looy et al. 2010 s. 10) 

Liiketoimintaprosessien uudistamisessa (BPR) usein keskitytään yhden prosessin tai pro-

sessien käsittelyyn irrallisina toisistaan, kun prosessilähtöinen johtaminen (BPM) on pro-

sessiorientoituneen yrityksen jatkuvaa johtamista. BPR ei ota kantaa yrityksen tai proses-

sien johtamiseen radikaalin uudelleenorganisoinnin jälkeen. Kuitenkin yrityksen menes-

tys on kiinni myös siitä, miten sen prosessit toimivat yhteen. (Kohlbacher 2010 s. 136) 
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Tässä työssä kuitenkin viitataan myös BPR-tutkimuksiin, sillä perinteisesti funktionaali-

sesti johdetun yrityksen siirtyessä prosessilähtöiseen johtamiseen on kyse merkittävästä 

muutoksesta, jossa on nähtävissä BPR-muutoksen ominaisuuksia. Myös Skrinjarin et al. 

(2010) mukaan prosessilähtöisyyden tutkimuksessa on piirteitä BPR-tutkimuksesta, mikä 

myös oikeuttaa BPR-tutkimuksen mukanaoloa. 

Lean-filosofia tai -ajattelu on kokonaisvaltainen johtamisfilosofia, joka pohjautuu Wo-

mackin ja Jonesin tutkimuksiin autoteollisuudessa. Kantavana ideana on lisätä asiakasar-

voa ja tuoda asiakasnäkemys koko valmistus- ja toimitusketjuun ja poistaa siitä häiriöt ja 

hukka. (Womack et al. 2007) Prosessijohtamisen tavoite on yhtenevä lean-johtamisen ta-

voitteen kanssa, luoda arvoa ja toteuttaa jatkuvaa parantamista. (Lee et al. 2007 s. 592). 

Lean-ajatteluun liittyy voimakkaasti toimintojen vakiointi, standardointi ja prosessiläh-

töinen logiikka toiminnan järjestämisessä. (Liker 2010) 

Lean-rakentaminen (lean construction) tarkoittaa lean-johtamisfilosofian soveltamista 

rakentamiseen. Lean-rakentaminen pohjautuu Koskelan (2000) tutkimuksiin tuotannon 

teoriasta (esim. Bertelsen & Sacks 2007 s. 47). Lean-rakentamisessa pyritään vähentä-

mään hukkaa ja lisäämään asiakasarvoa koko rakentamisen prosessissa, ilman, että opti-

moidaan yksittäisiä vaiheita (Dave et al. 2013) 

Kuvassa 2 on Van Looy et al. (2010 s. 10) mukainen kuvaus prosessilähtöisen toiminnan 

eri kypsyystasoista. Kypsyystasolla kuvataan yrityksen omaksuman prosessilähtöisyyden 

etenemistä vähäisestä suurempaan. Lähtökohtana on prosessien ryhmittely ja mallintami-

nen alhaisimmalla kypsyystasolla (Liiketoimintaprosessit, business processes, BP). Tästä 

askelta korkeamman kypsyystason organisaatioissa ominaista on prosessien optimointi 

todelliseen mittausdataan perustuen ja prosessien johtaminen prosessinomistajan ja poik-

kiorganisatorisen prosessitiimin avulla. Tällöin voidaan puhua prosessilähtöisestä johta-

misesta (Business process management, BPM). Korkein kypsyystaso on organisaatioilla, 

joissa on käytössä horisontaalinen organisaatiorakenne ja prosessiorientoitunut kulttuuri, 

jossa palkitseminen on sidottu prosessien suorituskykyyn osastokohtaisen suoriutumisen 

sijasta. Näissä siis organisaation rakenne ja kulttuuri noudattavat prosessilähtöistä toimin-

taa ja prosessilähtöisyys on juurtunut syvälle yrityskulttuuriin. Kyseessä on prosessiläh-

töisyys (Business process orientation, BPO). Van Looy et al. kuitenkin toteaa, että kaikki 

tutkijat eivät noudata tätä terminologista jakoa, vaan prosessijohtamisen alla mainitaan 

myös prosessiorganisaatiorakenne ja –kulttuuri (Van Looy et al. 2010 s. 10).  
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Kuva 1. Prosessilähtöisyyteen liittyvät termit Van Looyn mukaan (2010) 

2.1.2 Prosessilähtöisyyden edut 

Prosessilähtöisyyden on havaittu aikaansaaneen yritystoiminnassa merkittävää liiketoi-

minnallista etua. Prosessilähtöisten yritysten on havaittu peittoavan kilpakumppaninsa, 

joissa prosessilähtöisyyden kypsyysaste on alhaisempi (mm. Skrinjar et al. 2010, Kohl-

bacher 2010, Zaheer et al. 2010). Se lisää strategista- ja asiakasymmärrystä, henkilöstön 

tehokasta käyttöä, kustannussäästöjä ja talouden ohjausta sekä toimii kehityksen ajurina 

(Palmberg 2010 s. 109). Prosessilähtöisyyteen siirtyminen näyttää myös lisäävän organi-

saation jatkuvaa kehittymistä, sillä prosessilähtöisyydellä on näytetty tietyin edellytyksin 

olevan yhteys innovatiivisuuteen (Tang et al. 2012) ja kykyyn tuottaa prosessi-innovaa-

tioita (Zaheer et al. 2010). 

Kiinnostus prosesseja ja prosessien johtamista kohtaan on jatkuvasti lisääntynyt, ja esi-

merkiksi kansainvälinen ISO 9001 laatustandardi painottaa prosessien merkitystä (Palm-

berg 2010 s. 93). Myös erilaiset laatupalkinnot, kuten Suomenkin laatupalkintokilpai-

luissa käytettävä malli The EFQM Excellence Model kytkee prosessit liikkeenjohdollisiin 

tekijöihin, joilla päätökset parannuksista tehdään (Laamanen 2001 s. 30, Koivu 2002 s. 

77-78, Palmberg 2010 s. 93). Prosessilähtöistä toimintaa käsittelevästä kirjallisuudesta 

merkittävä osa ei kuitenkaan ole ollut akateemista kirjallisuutta, vaan siitä puuttuu empii-

rinen ote tai systemaattinen, tutkimuksellinen näkökulma (McCormack 1999, Skrinjar et 

al. 2007 s. 1 mukaan).   

Hernauksen (2008) mukaan prosessilähtöinen organisaatio eroaa perinteisemmästä, puh-

taasti funktionaalisesta organisaatiosta seuraavasti: (1) Yksittäisten tehtävien sijaan suun-

nitellaan ja johdetaan liiketoimintaprosesseja alusta loppuun, (2) Mitataan ja johdetaan 

Prosessilähtöisyys (BPO)

Prosessilähtöinen johtaminen (BPM)

Liiketoimintaprosessit (BP)

MallintaminenRyhmittely

Kulttuuri

Rakenne

Optimointi

Johtaminen
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prosessitason tuloksia osastokohtaisen tehokkuuden sijaan ja (3) ajatellaan asiakkaan ta-

voitteista lähtien eikä tavoitella toimintokohtaisia tavoitteita. (Hernaus 2008 s. 5) 

Vanhaverbeke ja Torremans (1999) esittävät, että puhtaasti prosessien mukaan muotoil-

tuja organisaatioita ei voi olla olemassa. Lupaavampaa on käsitellä prosessilähtöisiä yri-

tyksiä organisaatioina, joilla on moniulotteinen rakenne, jossa prosessinomistajuus on do-

minoivana ulottuvuutena. Heidän mukaansa organisaatiossa pitää huomioida funktionaa-

linen osaaminen ja tuotelinjojen johtaminen eikä kaikkia yrityksen toimintoja voi linjata 

prosessilähtöisesti.  Yhtä lailla epäonnistuva valinta on lisätä vanhan, olemassa olevan 

organisaatiorakenteen päälle prosessijohtoinen ulottuvuus. (Vanhaverbeke & Torremans 

1999 s. 41) 

Taulukossa 2 on prosessilähtöisyyden elementtejä Skrinjarin (2010), Kohlbacherin 

(2010, s. 136-137) ja Kohlbacherin ja Gruenwaldin (2011) kirjallisuuskatsausten mukaan. 

Prosessilähtöisyyden tasoa voidaan mitata monenlaisilla kypsyystasomalleilla, joilla ku-

vataan, miten pitkällä prosessilähtöisyyden käyttöönotossa ollaan. Prosessilähtöistä toi-

mintaa tulee mitata nimenomaan prosessilähtöisesti: mittarin tulee organisaation tai orga-

nisaatioyksikön sijaan keskittyä prosesseihin, ja mittausjärjestelmän tulee holistisesti mi-

tata sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tekijöitä. (Kueng 2000 s. 69) 
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Taulukko 2. Prosessilähtöisyyden elementit Skrinjar et al., Kohlbacherin ja Kohlbacherin ja Gruen-

waldin mukaan. 

 

2.1.3 Prosessijohtaminen 

Prosessina on kirjallisuudessa kuvattu sekä tarkkaa työohjetta, että myös ylemmän tason 

toimintaa.  Lee et al. (2007) erottaa proseduurin (Procredure) ja prosessin (Process): Pro-

seduurilla tarkoitetaan työn tekemisen työjärjestyksiä, prosessilla taas työnkulkua, jolla 

on tarkoitus parantaa liiketoimintatehokkuutta. Lee et al. rajaa prosessit tukitoimintoihin 

kuuluviin toimintoihin, eikä oleta työmaalla tapahtuvan prosessi-nimikkeeseen oikeutta-

via asioita, ainoastaan proseduureja (Lee et al. 2007 s. 591). Toisaalta mm. Liker & Meier 

(2006 s. 394) käsittävät prosessiksi hyvin yksityiskohtaisen tuotantotehtävän, esimerkiksi 

Skrinjar et al. 2010 Kohlbacher 2010 Kohlbacher & Gruenwald 2011

Strateginen näkökulma

Prosessien suunnittelu ja 

dokumentaatio. Sisältää prosessien 

määrittelyn

Liiketoimintaprosessien 

mallintaminen ja dokumentointi

Prosessien määrittely ja 

dokumentaatio
Johto tukee prosessiohjelmaa

Johdon sitoutuminen 

prosessiorientaatioon

Prosessien mittaaminen ja 

johtaminen

Prosesseja johtaa ja niistä on 

vastuussa prosessinomistaja. 

Tämä on merkittävin ero 

perinteisen organisaation ja 

prosessiorientaation välillä

Prosessinomistajan rooli

Prosessiorganisaation rakenne

Prosessien tehokkuuden mittaus 

toimintojen tehokkuuden 

mittauksen sijaan

Prosessien suorituskyvyn 

mittaaminen

Ihmisten johtaminen

Yrityskulttuuri perustuu 

tiimityöhön, muutosvalmiuteen, 

asiakaslähtöisyyteen ja 

yhteistyökykyiseen johtajuuteen

Prosessilähtöinen 

organisaatiokulttuuri

Markkinaorientoituneisuus

IT toimii prosessiorientaation 

mahdollistajana ja integroi kaiken 

yrityksen läpi virtaavan tiedon

Prosessien jatkuvan parantamisen 

menetelmät

Toimittajanäkemys
Yrityksen organisaatiorakenne 

noudattaa prosesseja

Prosessilähtöinen 

organisaatiorakenne

Prosessiorganisaation kulttuuri

Riittävä tietämys 

prosessiparannuksista, 

uudelleensuunnitteluista ja 

muutosjohtajuustekniikoista

IT/IS-tuki

Henkilöstöpolitiikka seuraa 

prosessiorientaatiota esimerkiksi 

työnkuvausten suhteen

Joidenkin lähteiden mukaan 

organisaatiossa tulee olla 

muodollinen instanssi, joka 

koordinoi ja integroi prosesseja
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koneen käytön tai tiedon syöttämisen. Heidän mukaansa prosessin kehittämiseen pitää 

olla tietty mitattava tavoite. Proseduuri eli menetelmä heidän mukaansa taas määrittää 

toiminnan säännöt, ja ne sovitaan tuotannossa erikseen muiden standardien pohjalta.  

Attongin ja Metzin mukaan työohje on kirjallinen, dokumentoitu versio prosessista. Se 

vastaa kysymyksiin mitä, miten, miksi, milloin ja kuka, standardoi ja selkeyttää tekemistä 

ja kertoo myös perustelut tekemiselle. Työohjeilla on myös merkitystä organisaation op-

pimisen kannalta, koska niillä saatetaan uudet, vielä kokemattomat työntekijät nopeasti 

samalle tekemisen tasolle jo kokeneempien tekijöiden kanssa. (Attong & Metz 2012 s. 

222-225) 

Vom Brocke et al. (2014) listaavat kymmenen hyvälle prosessijohtamiselle ominaista pe-

riaatetta johtamista ja akateemista tutkimusta ajatellen. Heidän mukaansa tutkimus on 

keskittynyt liikaa kapea-alaisiin työkaluihin prosessijohtamisen jalkauttamisessa tai mal-

lien suunnitteluun tai jalkauttamiseen, mutta holistista näkemystä aiheesta ei ole luotu. 

Heidän kymmenen periaatettaan apukysymyksin evästettynä on listattuna taulukossa 3. 

(Vom Brocke et al. 2014)  

Kontekstitietoisuudella tarkoitetaan sitä, ettei sokeasti noudateta jotain tiettyä ohjetta pro-

sessilähtöisen toiminnan luomisessa, vaan otetaan toimiala, yrityksen koko ja strategia 

huomioon. Jatkuvuus tarkoittaa sitä, ettei prosessilähtöisyydellä pyritä ratkaisemaan yk-

sittäisiä ongelmia tai saavuttamaan nopeita voittoja. Toisaalta se tarkoittaa myös toimin-

nan jatkuvaa parantamista. Mahdollistaminen tarkoittaa kyvykkyyksien kehittämistä 

koko organisaatioon, myös tulevaisuuden haasteet huomioiden. (Vom Brocke et al. 2014) 

Prosessijohtamisen tulee olla kokonaisvaltaisesti käytössä yrityksen koko arvoketjussa. 

Vakiinnuttaminen tarkoittaa prosessilähtöisyyden sisällyttämistä koko yrityksen organi-

saatiorakenteeseen muodollisilla rooleilla, horisontaalisen rakenteen korostamisella ja 

asiakaslähtöisyydellä. Osallistamalla kaikki sidosryhmät muutokseen ja prosessijohtami-

sen käytäntöön vähennetään muutosvastarintaa, kasvatetaan sitoutumista ja parannetaan 

suoritteita. Yhteinen ymmärrys prosesseista auttaa hakemaan parhaita toimintatapoja. 

Prosessikuvaukset laaditaan siten, että jokainen henkilöstössä ymmärtää ne. Päämäärä-

tietoisuudella tavoitellaan sitä, että prosessijohtamista ei valita muotioikkuna. Prosessien 

tulee olla läpinäkyviä ja havainnollistaa, missä lisäarvo luodaan. Yksinkertaiset ratkaisut 

prosessijohtamisessa eivät kuluta liikaa resursseja, vaan niissä panos-tuotossuhde on 

hyvä. Tietoteknisiä ratkaisuja (kuten pilvipalvelut, mobiilisovellukset, sosiaalinen media, 
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big data) tulee hyödyntää prosessien johtamisen tukena ja uusia ratkaisuja kannattaa etsiä 

ja hyödyntää. (Vom Brocke et al. 2014) 

Taulukko 3. Mallikysymyksiä prosessijohtamiseen Vom Brocken et al. (2014) mukaan. 

 

Kuinka prosessijohtaminen saadaan kestäväksi?

Kuinka saadaan jatkuva kehittäminen ja innovointi osaksi prosessien 

kehittämistä?

Millä kokonaisuudella kootaan eri prosessikehityshankkeet yhteen?

Millä mittauksia tehdään prosessijohtamisen kyvykkyyden kehittämiseksi?

Mitä kykyjä tarvitaan eri puolil la organisaatiota?

Miten saadaan luotua prosessijohtamisen vaatimat dynaamiset 

voimavarat?

Mihin li iketoiminta-alueisiin prosessijohtamishanke li ittyy? 

Mitkä niistä pitää huomioida?

Voidaanko hyödyntää synergioita?

Mitkä sidosryhmät li ittyvät prosessijohtamisaloitteeseen?

Mitkä ovat mainittujen sidosryhmien preferenssit? 

Kuinka niiden näkemystä voidaan hyödyntää lisäämään tukea hankkeelle?

Minkälaista kieltä kaikki työntekijät ymmärtävät?

Mitkä ovat tärkeitä konsepteja eri l i iketoiminta-alueilla?

Miten kieleen li ittyvät eroavaisuudet eri ryhmien välil lä voidaan ylittää?

Mitä halutaan saavuttaa prosessijohtamisella?

Mitä vaihtoehtoja sil le on?

Miten prosessijohtamisen saavutuksia voidaan mitata?

Mihin prosessijohtamisessa pitää keskittyä?

Kuinka sen eteen nähtävää vaivaa voidaan vähentää?

Mitä tapahtuisi, jos lopetettaisiin joidenkin prosessijohtamisen toimintojen 

tukeminen?

Mitä teknologioita on olemassa, jotka tukevat tiettyjä prosessijohtamisen 

tavoitteita?

Miten varmistetaan, että teknologiaa hyödynnetään mainitussa 

kontekstissa?

Kuinka johdetaan organisaation muutosta, joka aiheutuu uuden teknologian 

käytöstä? 

Ymmärtäminen

Päämäärä

Yksinkertaisuus

Tekniikan hyödyntäminen

Osallistaminen

Aihe Mallikysymykset

Mihin li ittyen oma prosessijohtamisen hankkeemme on aloitettu?

Mitkä tekijät karakterisoivat soveltamisen kontekstia?
Kontekstitietoisuus

Jatkuvuus

Mahdollistaminen

Kokonaisvaltaisuus

Vakiinnuttaminen

Kuka omistaa prosessijohtajuuden?

Mikä organisaatiorakenne tukee prosessilähtöisyyttä?

Mitä hyötyä työntekijöil le on prosessilähtöisyydestä?
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2.2 Lean-ajattelu 

2.2.1 Lean-ajattelun lähtökohdat  

Lean tarkoittaa lyhyesti ilmaistuna valmistamista ilman hukkaa (englannin kielen adjek-

tiivi lean tarkoittaa hoikkaa, myös kilpailukykyistä). Hukka tarkoittaa kaikkia aktiviteet-

teja ja toimintaa, joka kuluttaa resursseja, mutta ei johda arvon lisäämiseen loppuasiak-

kaalle (Womack & Jones 2003 s. 15). Asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet voidaan saa-

vuttaa tehokkaasti, kun tuotetaan juuri sitä mitä tarvitaan oikea määrä silloin, kun sitä 

tarvitaan. Tämä pätee kaikilla tuotannon tasoilla, ei pelkästään lopputuotteen osalta, vaan 

käsittäen myös asiakassuhteet, johtamisen ja hankintaan liittyvät verkostot. Tuotannon 

prosessit analysoidaan arvovirta-analyysillä ja erotetaan toiminnot, jotka lisäävät arvoa ja 

ne, jotka eivät. Arvoa lisäämättömät toiminnot ovat hukkaa. (Näslund 2008 s. 274)  

Hannus näkee lean-ajattelun prosessijohtamisen eri koulukuntien kattokäsitteenä. 

Leanissa myös korostetaan itseohjautuvien tiimien roolia ja henkilöstön vapauksien lisää-

mistä, jolla tuotetaan lisää kyvykkyyksiä (Hannus 1994 s. 208). Lean ei ole vain koko-

elma erillistä työkaluja, vaan sen tulee olla kokonaisvaltainen filosofia, koko organisaa-

tion lävistävä kulttuuri, joka on sisäänrakennettuna jokaisessa tehtävässä ja toimessa, mitä 

yrityksessä tehdään (mm. Liker 2010 s. 36 ja 41). Pelkkien työkalujen kopioiminen ei 

muuta koko organisaation tapaa ajatella (Rother 2011 s. 4), eikä pelkkien työkalujen so-

veltaminen ole kestävä tapa implementoida lean-ajattelua (mm. Mossman 2009 s. 30). 

Prosessilähtöisyys on keskeinen osa lean-ajattelua. Erästä tapaa konseptualisoida Lean-

ajattelua kutsutaan nimellä 4P. Sen neljä ydinkonseptia ovat filosofia (Philosophy), pro-

sessi (Process), ihmiset ja kumppanit (People) ja ongelmanratkaisu (Problem solving) 

(kuva 2). Nämä jakautuvat edelleen neljääntoista alakonseptiin. Tuotannon järkeistä-

miseksi ja hukan poistamiseksi lean-ajatteluun kuuluu laajalti henkilöstön kehittämiseen 

liittyviä periaatteita, kuten jokaisen työntekijän haastaminen prosessin parantamiseen ja 

ongelmanratkaisuun (Liker 2010 s. 13, 37-39).  
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Kuva 2. Lean-ajattelun ydinkonseptit 4P-mallin mukaan (Liker 2010). 

Womackin ja Jonesin viisi olennaista ajatusta lean-ajattelun käsitteellistämiseen ovat ar-

von määrittely, arvovirran tunnistaminen, virtaus, imu ja täydellisyyden tavoittelu (Wo-

mack & Jones 2003 s. 16-26). Yksi tie lean-ajattelun mukaiseen tehokkuuteen on karsia 

hukkaa. Hukan seitsemän perustyyppiä ovat turha liike, odotus, korjaaminen, yliproses-

sointi, ylituotanto, kuljettaminen ja turhat varastot. Merkittävimpänä hukkana usein on 

esitetty turhat varastot, jotka ensimmäisenä tulee eliminoida lean-ajattelua implementoi-

taessa. (mm. Koskela 2004). Kahdeksantena hukan tyyppinä on mukaan otettu tiedon 

puute, jolla tarkoitetaan työntekijöiden tietämättömyyttä parhaasta tavasta tehdä työteh-

tävänsä. (mm. Liker 2009 s. 29). Lean-tuotannon periaatteita sovelletaan laajalti teolli-

suudessa, myös rakentamisessa. Esimerkiksi edellä mainitut hukan kahdeksan perustyyp-

piä on tunnistettavissa myös rakentamisesta (mm. Koskela 2004).  

Toinen tapa konseptualisoida lean-ajattelua on Brophyn (2013), jossa lean on jaettu vii-

teen periaatteeseen: Tarkoitus, järjestelmä, virtaus, täydellisyyden tavoittelu ja ihmiset. 

Näitä viittä on tarkemmin avattu taulukossa 4. 

Ongelmanratkaisu

Ihmiset ja kumppanit

Prosessit

Filosofia
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Taulukko 4. Leanin elementit Brophyn (2013, s. 10-11) mukaan. 

 

Lean-ajattelu käsittelee sekä tuotannon järkeistämistä prosesseiksi arvovirran tunnistami-

sen perusteella, että myös ihmisten johtamista. Hyvin monet lean-ajattelun ihmisjohta-

juuteen liittyvät perusperiaatteet ovat lähtöisin ja löydettävissä niin sanotusta TWI-ohjel-

masta. Siitä kerrotaan seuraavassa luvussa.  

2.2.2 Lean-ajattelu: TWI 

TWI on lyhenne sanoista Training within industry. Alkuperäisen TWI-ohjelman tavoit-

teet olivat parempien sotatarvikkeiden valmistaminen nopeammin alhaisemmilla kustan-

nuksilla. Ohjelma kehitettiin Yhdysvalloissa toisen maailmansodan aikaan, mistä se myö-

hemmin levisi sodan hävinneeseen Japaniin. (Ruona 2001 s. 119, s. 120, Dooley 

1945/2001)  

TWI-ohjelman toimet teollisuuden tarpeisiin olivat yritysjohdon, linjaesimiesten ja kou-

luttajien (1) neuvonta ja informaation antaminen, (2) kouluttaminen ongelmien käsitte-

lyyn koulutuksen kautta ja (3) ongelmanratkaisu (Ruona 2011). TWI tähtäsi siis esimies-

lähtöiseen osaamiseen, jossa koulutettiin esimiehiä, joiden harteille jäi työvoiman kou-

luttaminen ja ohjaaminen. Näin saatiin koulutuksen teho moninkertaistumaan: oli kehi-

tetty standardoitu metodi, jonka pohjalta koulutettiin ihmisiä, jotka kouluttivat lisää ih-

misiä kouluttamaan ihmisiä (Dooley 1945/2001 s. 133, Huntzinger 2005 s. 16-17). TWI-

koulutus oli jälkikäteen arvioiden huomattavan nopeaa ja tehokasta. TWI-koulutuksen 

voidaan katsoa olleen lähtölaukaus järjestelmälliselle henkilöstön kehittämiselle (HRD).  

(Ruona 2011, s. 121-122) 

Wendy Ruona (2011, s. 123-125) on koostanut kymmenen väittämää TWI-ohjelman 

opeista Dooleyn (1945) julkaisusta The Training Within Industry Report 1940-1945.  

Järjestelmä on integroitu, keskinäisriippuvainen joukko elementtejä, jolla 

saavutetaan määritelty tavoite. 

Jatkuva parantaminen kohti täydellisyyttä, hukan jatkuva vähentäminen. 

Kunnioitus motivoituneita työntekijöitä kohtaan, jotka päivittäin ratkovat 

ongelmia hukan poistamiseksi

Elementti Kuvaus

Poistamalla hukka prosessit saadaan virtaustehokkaiksi

Ihmiset

Tarkoitus 

Järjestelmä

Virtaus

Perimmäisenä tarkoituksena on saada organisaatio kukoistamaan. Luodaan 

visio ja kirkastetaan tavoite organisaation jokaisella tasolla. 

Asiakasnäkemys jaetaan kaikkialla ja ymmärretään, mitä asiakas haluaa.

Täydellisyys
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1 Koulutus on strateginen työkalu tuotannon ongelmien ratkaisuun ja or-

ganisatorisen tehokkuuden parantamiseen.  

2 Koulutuksen tulee tuottaa tuloksia, ja se pitää arvioida sen mukaisesti 

3 Kouluttajien tulee ymmärtää koulutuksen liiketoiminnallinen merkitys 

ja viestiä se.  

4 Työntekijöille pitää varmistaa mahdollisuus oppia työnsä, heitä pitää 

kohdella hyvin, ja hyvästä työstä tulee palkita.  

5 Koko organisaatio tulee mobilisoida ja varustaa poikkeamien havaitse-

miseen. 

6 Esimiehet ovat keskeisiä koulutuksen, valmennuksen ja työntekijöiden 

työsaavutuksen aikaansaajia. 

7 Työtehtävien ja -prosessien ja niiden keskeisten seikkojen analysointi 

on tärkeää koulutuksen tehokkuuden ja merkittävyyden, sekä koko lii-

ketoiminnan kannalta. 

8 Koulutus tulee sisällyttää laajat mahdollisuudet demonstraatioihin, in-

tensiiviseen henkilökohtaiseen harjoitteluun ja palautteen antamiseen. 

9 Yhdenkin työolosuhteen muuttaminen vaikuttaa väistämättä koko sys-

teemiin. 

10 Johto on vastuussa siitä, että koulutuksen maksimaalinen vaikutus hyö-

dynnetään. 

Ruonan mukaan näkemykset ovat ajankohtaisia edelleen, ja ne ovat olleet luomassa poh-

jaa nykyaikaiselle HR-johtamiselle ja valmennukselle (Ruona 2011 s. 119). TWI-toimin-

tamalleista on löydettävissä piirteitä jopa valmentavasta johtajuudesta (Huntzinger 2002 

s. 25). Valmentavasta johtajuudesta lisää kappaleessa 3.7.1. 

Myös nykyään lean-ajatteluun liittyvä TWI-koulutus koostuu neljästä osasta: Ohjeistuk-

sesta (Job instruction), tekniikasta (Job methods), riippuvuudesta (Job relations) ja työ-

turvallisuudesta (Job safety). Ohjeistusvaiheessa esimies käy läpi työntekijän kanssa 

mitä, miten ja miksi jokin asia tehdään. Tukena on kuvaus tehtävästä, sekä muistilaput 

työn vaiheista. (Brophy 2013 s. 107) TWI-koulutuksella pystytään nopeasti ja tehokkaasti 

kouluttamaan vakioitu työprosessi työntekijälle. Tarkoituksena on kertomalla, näyttä-

mällä, kokeilemalla ja tekemällä kouluttaa työntekijä tekemään tehtävä standardin mu-

kaisesti, tunnistamaan puutteet ja edelleen kehittämään sitä. TWI:n perusidea on aikaan-

saada laadukas, jatkuvasti kehittyvä perusprosessi ilman laatuvirheitä. (Brophy 2013 s. 

222) 

2.2.3 Lean-ajattelu: Vakiointi 

Standardointi, tai vakiointi, tai prosessiajattelu, on Lean-ajattelun kulmakiviä, ja liittyy 

vahvasti jatkuvan parantamisen ideaan. Vakioinnilla yhtenäistetään toimintatapa, jota 

voidaan yhtenäisen toimintatavan löydyttyä parantaa (Gao & Low s. 294). Liker (2010) 
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korostaa vakioidun työn roolia jatkuvan parantamisen ja laadun perustana. Työstä ei stan-

dardien avulla ole tarkoitus tehdä rutiininomaisia, vaan standardoinnilla on tarkoitus osal-

listaa työntekijöitä ja kannustaa innovaatioihin. Myös toimihenkilöiden työprosessit on 

mahdollista vakioida. Liker viittaa Masaaki Imain teokseen Kaizen, jossa Imai toteaa, että 

on mahdotonta parantaa mitään prosessia, ennen kuin se on standardoitu. Jos prosessissa 

on vaihtelua, parannus on vain muunnelma, eikä vie kohti tehokkaampaa tuotantotapaa. 

Standardoinnilla prosessi vakautetaan, jonka jälkeen voidaan jatkuvasti tehdä parannuk-

sia. (Liker 2010 s. 142, Rybkowski & Kahler 2014 s. 1258-1259).  

Vakioitu työ liittyy selkeään työn roolitukseen ja vastuunjakoon. Lean-tutkimuskentän 

ulkopuolelta Adlerin (1999, s. 38) mukaan selkeä vastuunjako selkeyttää myös työn vaa-

timuksia ja sitä kautta lisää henkilöstön tyytyväisyyttä. Sopiva byrokratia vähentää vää-

rinkäytöksiä ja lisää henkilöstön voimaantumista. (Adler 1999 s. 38, vrt. myös Liker & 

Meier 2006 s. 111) 

Adlerin mukaan perinteisen näkökulman ongelma tulee vastaan siinä vaiheessa, kun pi-

täisi samanaikaisesti varmistaa tai parantaa innovatiivisuutta sekä lisätä tehokkuutta, no-

peutta ja yhdenmukaisuutta. Rutiinitehtävät vaativat byrokraattista johtamista, innovaa-

tiot toimintavapautta. Byrokratia voi kuitenkin toimia kahdessa mielessä: sekä niskoitte-

levan, epäpätevän tai vastuuntunnottoman työvoiman ohjaajana että innovatiivisemman 

työvoiman parhaiden toimintatapojen ja ideoiden mahdollistajana. (Adler 1999 s. 38) Ad-

lerin viitekehystä voidaan käyttää sekä toistuvan työn kehittämisessä että työssä, missä 

on sekä rutiininomaisia piirteitä että toistumattomia, innovointiin liittyviä tehtäviä. (Adler 

1999 s. 40). Mahdollistavien järjestelmien tulee olla palautetta vastaanottavia ja muutos-

ten tulee näkyä nopeasti (Adler 1999 s. 42). 

Standardoidun työn edellytyksiä ovat tehtävän toistuvuus, häiriytymättömyys ja laadun-

vaihtelun minimaalisuus. (Liker & Meier 2006 s. 125) Likerin ja Meierin (2006, s. 118) 

mukaan standardityön dokumentti kuvaa, miten työtehtävä suoritetaan mahdollisimman 

vähällä hukalla ja tarjoaa yksityiskohtaista tietoa tiedon ja taitojen kehittämiseksi huip-

puunsa.  

Feng ja Ballard (2008) käsittelevät vakioidun työn käsitettä rakennusalan kontekstissa. 

Uudelleen tekeminen (Feng ja Ballard käyttävät termiä iteraatio) on hukkaa, jos se voi-

daan eliminoida ilman arvon menetystä tai että projektin loppuun saattaminen vaarantuu. 

Tuotantovaiheessa iteraatio johtuu osaltaan toimintatapojen poikkeamista, mikä aiheuttaa 
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kustannuksia ja vaikeuksia aikataulun pitämisessä. Iteraation määrä tulisikin minimoida 

(Feng & Ballard 2008, s. 704-705)  

Fengin ja Ballardin mukaan prosessit koostuvat kolmentyyppisistä tehtävistä: rutiinin-

omaisista, ei-rutiininomaisista ja avustavista tehtävistä. Rutiinitehtävät sisältävät toistu-

via tehtäviä, jotka voidaan purkaa osiinsa ja esittää kirjallisesti (Job decomposition sheet). 

Ei-rutiininomaiset tehtävät sisältävät työtä, joka on välttämätöntä kokonaistyön loppuun-

saattamiseksi, mutta joiden tekemiseen voi olla monta erilaista tapaa. Avustavat tehtävät 

ovat luonteeltaan vaihtelevia ja toteutetaan tarpeen mukaan. (Feng & Ballard 2008, s. 

707) 

Työtehtävät voidaan luokitella taulukon 5 mukaan kriittisiin, tärkeisiin ja vähemmän tär-

keisiin. Standardointi on merkittävää kriittisille tehtäville, ja mikäli niitä ei toteuteta oh-

jeen mukaisesti, on riskinä joutua tekemään uudelleen. Kriittisiä tehtäviä on 15-20 % kai-

kista tehtävistä. Kriittiset tehtävät tulee määritellä, etsiä parhaat standardimetodit niille ja 

kouluttaa ne henkilöstölle. Työn ohjauksen painopisteen tulee olla kriittisillä tehtävillä ja 

valvonnalla varmistaa, että toiminta on standardin mukaista. (Feng & Ballard 2008 s. 707, 

Liker & Meier ) 

Taulukko 5. Työn merkityksen määrittäminen (Feng & Ballard 2008) 

 

Käytännön ohjeistuksen tulee keskittyä avainasioihin, jotka esitetään positiiviseen ”how 

to”, eli ”kuinka”, sävyyn. Negatiivista otetta pitää välttää. Avainasioita ovat turvallisuus, 

laatu, tuottavuus, erikoistekniikat ja kustannuskontrolli. (Feng & Ballard 2008 s. 709-

711, Liker & Meier 2006 s. 111-144) Niitä on avattu taulukossa 6.  

% kokonais-

työstä

Merkitys Vaikutus työhön

15-20 % Kriittinen - työn tulee olla yhtenäistä
Vaikutukset ovat väistämättömät ja 

vakavat lopputulokselle

60 %
Tärkeä - yhtenäisyydessä voi olla 

liikkumavaraa

Todennäköisesti vaikutusta 

lopputulokselle, mikäli toteutus on 

skaalan ulkopuolelta

20 % Vähän tärkeä - työtapa voi vaihdella
Työtavasta huolimatta ei merkitystä

lopputulokselle
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Taulukko 6. Ohjeistuksen avainasiat (Feng & Ballard 2008) 

 

2.2.4 Lean-ajattelu: Jatkuva parantaminen ja jatkuva oppiminen 

Jatkuva parantaminen (japanin kielen kaizen) on Lean-johtamiselle tunnusomainen piirre. 

Jatkuva parantaminen tarkoittaa Likerin mukaan ryhmätyönä tapahtuvaa jatkuvaa paran-

nusten tekemistä, vaikka kuinka pienin askelin, sekä hukan jatkuvaa vähentämistä (Liker 

2010 s. 23). Jatkuva parantaminen tähtää olemassa olevan prosessin parantamiseen tai 

prosessin luomiseen (mm. Rybkowski & Kahler 2014 s. 1258-1259). Tavoitteena ei ole-

kaan äkillisesti muuttaa yrityksen koko toimintalogiikkaa, vaan pienin, jatkuvin paran-

nuksin parantaa koko yrityksen suorituskykyä.  

Koko organisaation kattavaan jatkuvaan parantamiseen kuuluu olennaisesti jatkuva oppi-

minen. Jatkuva oppiminen käsittää työntekijän henkilökohtaisen kehittymisen tehtäväs-

sään. (Liker 2010 s. 23) Jatkuva oppiminen on myös koko organisaation muutoksen läh-

tökohta, ja tekemällä oppiminen oppimisen lähtökohta. Ihmiset harjoittavat tietoisesti ja 

toistuvasti uusia käyttäytymismalleja. Ajan myötä se vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja 

asenteisiin ja loppujen lopuksi muuttaa organisaation kulttuuria.  (Rother 2010 s. 221).  

Jatkuvaan oppimiseen ohjaa myös koulutus ja koulutuksessa opitun soveltaminen päivit-

täisessä työprosessissa. Tekemistä ja oppimista ei erotella, vaan tehdessä opitaan. Koulu-

tuksen on täytettävä kolme tekijää samanaikaisesti: parannus, valmennus ja kiireellisyys. 

Parannus tarkoittaa parhaan tavan etsimistä ja löytämistä, valmentaminen parhaan tavan 

opettamista ihmisille ja kiireellisyys vain parhaan toimintatavan hyväksymistä.  (Rother 

s. 222-229) 

Parhaiden oppien saaminen käyttöön yksittäisiltä tekijöiltä voi olla vaikeaa. Työntekijä 

voi olla mustasukkainen omasta hyvästä toimintatavastaan, eikä halua jakaa sitä muiden 

Kategoria

Turvallisuus

Laatu

Tuottavuus

Erityistekniikat

Kustannuskontrolli
Menetelmät, jotka ovat tarpeellisia kustannuskontrollin 

varmistamiseksi

Kuvaus

Loukkaantumisten ja rasitusvammojen ehkäisy

Ohjeet tehtävän toteuttamiseksi siten, ettei lopputuotteeseen aiheudu 

vikoja tai puutteita

Tekniikat, joiden avulla varmistetaan, että tehtävä  suoritetaan 

tarkoituksenmukaisessa ajassa

Tehtäväosuudet, joiden toteuttaminen edellyttää erityistä taidokkuutta
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kanssa. Tässä voidaan käyttää apuna ryhmätyötilanteita, joissa koko ryhmä palkitaan ryh-

män menestyksestä unohtamatta mainita yksilöiden suorituksia. Toiveena on, että parhai-

ten suoriutuvat jakavat oman toimintatapansa ryhmän yhteiseksi hyväksi, mistä ne voi-

daan laajentaa koko organisaation yhteiseksi kyvykkyydeksi. (Rybkowski & Kahler 2014 

s. 1264) 

2.3 Rakentamisen muutos 

2.3.1 Rakennusala 

Rakennusala luo puitteet asumiselle, vapaa-ajalle ja elinkeinoelämälle tuottamalla ja 

huoltamalla rakennettua ympäristöä. Suomen kansallisvarallisuudesta 70 % on rakenne-

tussa ympäristössä (VTT 2006 s. 9), ja rakennusalan rooli kansantuotteen luojana on 6,8 

% ja sellaisena suurin OECD-maista yhdessä Australian kanssa (Hampson et al. 2014 s. 

9). Rakennetun ympäristön tuottaminen ja ylläpito työllistää Suomen 2,3 miljoonasta 

työllisestä 445 000. (VTT 2006 s. 10).  

Rakennusalan tuottavuuskehitys on jäljessä muusta teollisuudesta. Teollisuudessa ylei-

sesti tuotos-panossuhde on noussut: Suomessa teollisen työn tuottavuus on kasvanut 4,9 

kertaiseksi vuodesta 1975 vuoteen 1998. Samassa ajassa rakentamisessa tuottavuus on 

kasvanut vain 1,9 kertaiseksi (Tuottavuuskatsaus 2010, s. 12). Sama tuottavuuden heikko 

kasvu on havaittu myös Yhdysvalloissa (Koskela 2000 s. 127-129) ja muissakin maissa 

(Koskenvesa 2011 s. 139). Toisaalta VTT:n mukaan heikolta näyttävä tuottavuuskehitys 

johtuu laskentateknisistä syistä, ja todellinen tuottavuuden lisäys on jopa parempi kuin 

kansantalouden kasvu (VTT 2010 s. 39-40). Talonrakennusalalla työsaavutukset aikayk-

sikköä kohden ovat kasvaneet 20-35 % 1990-luvun puolivälin jälkeen (VTT 2010 s. 46). 

Arvoa lisäämättömän työn osuuden rakennustyöstä arvioidaan usein olevan yli puolet, 

kun valmistavassa teollisuudessa vain murto-osa työstä on lisäarvoa tuottamatonta huk-

kaa. Merkittävää on myös havaita, kuinka valmistavassa teollisuudessa on siirrytty harp-

pauksin käsityövaltaisuudesta massatuotannon kautta lean-tuotantoon (Womack & Jones 

2007 s. 19-69), rakentamisessa käsityö (craft work) on ollut merkittävän yleistä vielä 

1900-luvun lopussa (Koskela 2000 s. 126).  



30 

 

2.3.2 Rakennusalan erityispiirteet 

Rakennusala eroaa monin paikoin teollisesta tuotannosta, ja esimerkiksi VTT laskee ra-

kentamisen palvelutuotannoksi (VTT 2006). Esimerkiksi valmiin lopputuotteen osalta 

valmistavan teollisuuden tuotteita voidaan siirtää kokonaisena jälleenmyyjille tai asiak-

kaille. Rakennusteollisuudessa lopputuotetta ei kuljeteta, vaan kokoonpano tapahtuu asi-

akkaan tiloissa tai osoittamassa paikassa. Myös tuotteet ovat ainutkertaisia, ja tuotteen 

valmistamiseen tarvittava organisaatio muodostetaan jokaiselle tuotteelle erikseen. (mm. 

Salem et al. 2006 s. 168). Rakentaminen on kompleksista, sirpaloitunutta ja projekteihin 

pohjautuvaa, mikä nähdään esteeksi muutokselle ja kehitykselle (esim. Mossman 2009, 

Bygballe & Swärd 2014 s. 3-4) 

Koskela (2000) viittaa väitöskirjassaan aikaisempiin rakennustuotannon erityispiirteitä 

käsitelleisiin tutkimuksiin (Groák 1992, Nam & Tatum 1988, Warszawski 1990, Carassus 

1998, Koskelan 2000 mukaan). Rakentamista on verrattu valmistavaan teollisuuteen, ja 

pyritty saavuttamaan kehitysaskelia teollistamalla rakentamista. Tutkimuksissa on to-

dettu, että rakennustuotannossa tapahtuneet kehitysaskeleet ovat usein sidoksissa tiettyjen 

rakentamiselle ominaisten erityispiirteiden eliminointiin. Koskelan mukaan tutkimukset 

ovat olleet kvalitatiivisia, ja laskennallista dataa näiden erityispiirteiden vaikutuksesta ei 

juurikaan ole.  (Koskela 2000 s. 144) 

2.3.3 Rakentamisen kehityssuuntia 

Kuten yllä on todettu, rakentaminen on kansantaloudellisesti merkittävä ala ja sitä kautta 

alalla tapahtuvalla tuottavuuden parantamisella on merkittävä kansantaloudellinen vaiku-

tus. Alan kehitystarpeet on huomattu alan sisälläkin. Pertti Lahdenperän (1998) mukaan 

rakentamisen prosessi ei toimi. Muutosta tarvitaan hanketasolla, kuin myös rakentamisen 

menetelmiin, asenteisiin ja valmiuksiin. Tarvitaan sekä alakohtaisia muutoksia että myös 

yksittäisien yrityksien omaa kilpailukykyään parantavia muutoksia. Hän myös toteaa, että 

yksittäisistä keihäänkärkiyrityksistä alkava muutos voi muuttaa koko alaa. (Lahdenperä 

1998)  

Koivu (2002) toteaa, että prosessien kehittäminen rakennusalalla on rajoittunut teknisten 

ratkaisujen tai apuvälineiden kehittämiseen. Erityisesti prosesseihin keskittyneenä tutki-
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muksena hän nostaa BES-järjestelmän kehittämisen 1970-luvulla. Myöhemmin Rakenta-

mistapa 2000 -hankkeessa kehitetty tuoteosakauppa on askel kohti integroivampaa toi-

mintalogiikkaa1. (Koivu 2002 s. 33-34) 

Tietomallintaminen ja lean-ajattelun soveltaminen rakentamisessa muuttaa alan toimin-

talogiikkaa. Esimerkiksi hankekohtainen organisointi muuttuu uusien toimitusmallien 

käyttöönoton myötä. Siitä kerrotaan lisää seuraavassa kappaleessa.  

Lean-ajattelua ei aina epäilyksettä kuitenkaan oteta vastaan. Esimerkiksi Isossa-Britanni-

assa lean-ajattelun soveltaminen rakentamisessa on kohdannut voimakasta vastustusta 

(mm. Mossman 2009).  Fernie et al. (2015) mukaan muiden toimialojen toimintatapoja 

kopioiva best practice -menetelmä on syynä epäonnistuneisiin muutosten jalkautuksiin. 

Heidän mukaansa tulee tutustua alaan ja ottaa sen erityispiirteet huomioon. Tutkijat eivät 

kuitenkaan kiellä, etteikö alaa tulisi uudistaa, mutta heidän mukaansa nykyinen tapa tuoda 

muilta toimialoilta oppeja rakennusalalle ei ole toimiva (Fernie et al. 2015 s. 98). 

Mossmanin (2009, s. 34) mukaan Iso-Britannian lean-kriittisyyden taustat ovat monisyi-

set, mutta eivät kuitenkaan riittävät estämään lean-rakentamisen käyttöönottoa alalla.  

2.3.4 Rakennushanke  

Yksittäisessä rakennushankkeessa toimitaan erillisten organisaatioiden välisessä raken-

teessa (interorganisational structure), jolla voidaan toteuttaa projekti kokonaisuudes-

saan, eikä vain yksittäisiä osia kokonaisuudesta (Walker 1996, Bygballe & Swärd 2014 

s. 4). Rakennushankkeen organisointi on omiaan aiheuttamaan hukkaa, mitä Koskelan 

(2000) väitöskirjatutkimus valottaa. 

Koskelan (2000, s. 146-147) mukaan hankkeiden päätöksenteko on usein hajautunutta, 

mikä estää koko rakennushankkeen systeemin optimoinnin. Malli suosii ongelmanratkai-

sutapaa, jossa siirretään ratkaisun negatiiviset vaikutukset tehtäväketjussa eteenpäin joko 

seuraavalle, tai heikoimmalle portaalle. Perinteinen projektitoimitusmalli ei kannusta 

kommunikaatioon, saati yhteistyöhön (Gonzalez et al. 2015 s. 686) 

                                                 

1 Tässä integroivalla toimintalogiikalla tarkoitetaan sitä, että suunnittelu ja tuotanto eivät ole erillisiä ope-

raatioita, vaan niitä johdetaan kokonaisuutena (Koivu 2002 s. 34) 
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Koskelan mukaan syynä rakentamisessa käytössä olevalle toimintamallille on rakentami-

sen teknillistaloudelliset piirteet, jotka ohjaavat ei-keskitettyyn päätöksentekoon ja epä-

muodollisuuteen. Rakentamisen prosesseja on vaikea ohjata keskitetysti, koska pyritään 

takaamaan neuvotteluvaltuudet eri projektin osapuolille ja vastaamaan projektin toimin-

taympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Toisaalta rakentaminen on sirpaloitunut eri toi-

mijoiden tai osatoimittajien kesken moninaisten vaatimusten, paikallisen markkinan ja 

vaikean rahoituksellisen tehostamisen johdosta. Oma osansa on viranomaissääntelyllä, 

joka erottelee vastuut eri toimijoille. Koskelan mukaan mikään näistä syistä ei kuitenkaan 

selitä sitä, miksei teollisia, lean-ajattelulle tyypillisiä tuotantoprosesseja ole pystytty laa-

jemmin implementoimaan rakentamiseen, saati organisoimaan tuotantoa tehokkaammin. 

(Koskela 2000 s. 146-147)  

Rakentamisen johtaminen on monimutkaistunut ja rakennusurakan kokonaisuuden hal-

linta muuttunut kompleksisemmaksi aikataulujen kiristyessä, rakennusten ja vaadittavien 

teknisten ratkaisujen monimutkaistuessa. Usein hankkeen johtaminen on käsitetty sopi-

musjohtamiseksi, ja hankkeen tuotannon johtaminen on jäänyt vähemmälle (Howell & 

Koskela 2000). Keskittyminen urakoihin ja materiaalihankintoihin projektin johtamisessa 

parantaa arvoa lisäävien toimintojen suorituskykyä. Samalla arvoa lisäämättömiin – kui-

tenkin resursseja sitoviin – aktiviteetteihin ei keskitytä, ja niissä syntyy merkittävästi huk-

kaa. Arvoa tuottamattomien operaatioiden tunnistaminen ja virtaviivaistaminen tai elimi-

noiminen onkin rakentamisen prosessin kannalta tärkeää ennen puuttumista itse operaa-

tioiden tehokkuuteen. (Bertelsen et al. 2007 s. 16-17) 

Integroidussa projektitoimitusmallissa eli ns. IPD-projektitoimitusmallissa2 suunnittelijat 

ja urakoitsijat tekevät alusta alkaen yhteistyötä laajassa projektiorganisaatiossa, jonka 

johtaminen poikkeaa perinteisestä rakennusurakan johtamisesta. Jäykkä arkkitehti-pää-

suunnittelijavetoinen suunnitteluvaihe ja urakoitsijan projektipäällikkövetoinen urakka-

                                                 

2 IPD, as defined by the American Institute of Architects, is “a project delivery approach that 

integrates people, systems, business structures, and practices into a process that collabora-

tively harnesses the talents and insights of all participants to optimize project results, increase 

value to the owner, reduce waste, and maximize efficiency through all the phases of design, 

fabrication, construction, and occupancy” (Nishizaki & Seed 2015 s. 289) 
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vaihe vaihtuu ydinryhmävetoiseen projektiorganisaatioon, jossa kaikkien osapuolten pro-

jektipäälliköiden on osattava ottaa vastuu johtamisesta, kun käsitellään oman suunnittelu- 

tai toteutusvaiheen erityispiirteitä (Seed 2014 s. 1448-1449).  

IPD-mallilla pyritään vähentämään rakennushankkeen toimintamallin hukkaa tuottavaa 

vaikutusta. Keräämällä hankkeen päätöksentekoon vaikuttavat tahot yhteisen pöydän ää-

reen jo hankkeen alkuvaiheessa, saadaan tehtyä kustannuksiin vaikuttavat päätökset heti, 

ja voidaan optimoida kokonaisuutta. Suunnittelijoiden ei tarvitse tehdä ylivarmoja ratkai-

suja, koska urakoitsijan suorituksen laatutasosta voidaan varmistua sitomalla urakoitsija 

jo hankkeen alkuvaiheessa mukaan. Kuva 3 hahmottaa eroa perinteisen projektitoimitus-

mallin ja lean-projektitoimitusmallin välillä. Merkittävää on luottamuksen lisääminen so-

pimusteknisesti integroiduissa projektitoimitusmalleissa. (Gonzalez et al. 2015, Dave et 

al. 2013).  

Seedin (2014, s. 1447) mukaan integroidun projektitoimitusmenetelmän kokonaisuus 

vaatii uusia ominaisuuksia projektipäällikön osaamiskokonaisuuteen. Perinteisen koulu-

tuksen saanut projektipäällikkö ei pysty toimimaan integroidun projektitoimituksen fa-

silitaatiotaitoja, organisaation johtamiseen liittyviä, muutosjohtamis- ja ihmisjohtamistai-

toja vaativassa ympäristössä. Monet näistä taidoista ovat samat, jotka kuuluvat valmen-

tavaan johtajuuteen. Näiden lisäksi projektipäällikön tulee hallita samat taktiset, eli laa-

tuun, kustannuksiin, aikatauluun, lain ja vaatimustenmukaisuuteen, delegointiin ja ris-

kienhallintaan liittyvät vaatimukset, mitä ennenkin. (Seed 2014 s. 1447).  

Nishizaki & Seed (2015) vertailivat kahden menestyneen IPD-hankkeen projektipäälli-

köiden ominaisuuksia DiSC-persoonallisuustestillä ja haastatteluin. Yhtä erityistä, yhdis-

tävää tekijää ryhmien kesken ei löytynyt, vaan ryhmissä oli edustettuna hyvin erilaisia 

persoonia. Kuitenkin ryhmien persoonallisuuksista löytyi ominaisuuksia, jotka ovat omi-

aan rakentamaan yhteistoimintaa ja lisäämään luottamusta. Haastatteluissa todettiin, että 

kumppaniin on vaikeampi kohdistaa samanlaista painetta kuin aliurakoitsijaan. Projekti-

päällikön tuleekin osata vahvistaa ryhmän yhtenäisyyttä. Eräs haastateltavista totesi ku-

vaavasti, että ILPD-projekti ohjaa olemaan valmentava ja inspiroiva, kun perinteiset pro-
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jektitoimitusmallit tukevat komentavaa asiajohtamista. Siihen on syynä perinteisten mal-

lien sopimuksenmukaisuudesta johtuva luottamuksen ja epäluottamuksen vastakkainaset-

telu.3  

 

Kuva 3. Projektitoimitus, organisaatiorakenne ja toimintajärjestelmä (Gonzalez et al. 2015, s. 684)  

2.3.5 Rakennusyritys 

Rakennusyritysten organisaatio on useimmiten muotoutunut funktionaaliseksi. Organi-

saatio on luonnollisesti asettunut tuotannossa eräänlaisiin tiimeihin työmaiden mukaan, 

                                                 

3 “ILPD projects dictate that you become a coach, inspire others…Traditional project delivery 

methods lend themselves much more to a command and control style of leadership, mainly 

in my opinion because you're starting from a contractual position of distrust versus trust.” 

Lainaus haastatteluvastauksista (Nishizaki & Seed 2015 s. 294) 
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ja työmaan voi ajatella olevan yksittäinen tulosyksikkö. Rakennusurakoinnissa on vakiin-

tunut hankekohtainen toimintatapa, organisaation ollessa usein ylhäältä alaspäin työpääl-

likkö – vastaava mestari - muu työmaahenkilöstö. Työpäällikkö toimii vastaavan mesta-

rin, työmaainsinöörin ja työmaan työnjohdon esimiehenä, vastaava mestari on työmaalla 

työnjohtajien lähiesimies. Rakenteessa saattaa olla yritys- tai hankekohtaisia eroavuuksia, 

mutta perusrakenne on sama.  

Perinteisessä roolissaan rakennusalalla toimivat toimihenkilöt (lähteessä ei erityisesti 

mainita, mutta oletettavasti puhe on työmaan toimihenkilöistä sekä mahdollisesti työpääl-

likkötason toimijoista) ovat osa toimintaa ja he ovat tehtäväorientoituneita. Rakennus-

hankkeen johtaminen on usein ”tulipalojen sammuttamista”, olevien ja tulevien ongel-

mien kanssa toimimista. Kiireisien tilanteiden hoitamiseen menevä aika on pois suunnit-

teluun ja kehittämiseen käytettävästä ajasta, ja aikaa kuluu siihen, että työ saadaan teh-

dyksi. (Koskela 2000, s. 143) 

Pekka Siikasen lisensiaatintyössä tutkittiin talonrakennustyömaiden tuotannonohjauksen 

ongelmia ja kehitystarpeita peräti 123:lla eri työmaalla (Siikanen 2009 s. 17). Tutkimus-

aineiston mukaan rakentamisen laatupuutteita selittää seuraavat viisi syytä (Siikanen 

2009, s. 115):  

1. Tehtävätason ohjaus on heikoiten hallittu tuotannonohjauksen alue 

2. Tuotantosuunnitelmat ja –dokumentit ovat usein epämääräisiä, ne eivät ole 

kohdekohtaisia eivätkä toimi työmaan läpiviennin apuna 

3. Toiminnan taso vaihtelee runsaasti työmaittain 

4. Tuotantosuunnitelmat ja ohjaustoimenpiteet ovat irrallisia tuotannosta; tieto 

ei siirry 

5. Laatudokumentointi on puutteellista ja työvaihekohtaisissa asiakirjoissa ei ole 

yksilöity laatuvaatimuksia.  

Siikasen mukaan ongelmien juurisyyt ovat puutteellisessa johtamisotteessa ja määrämuo-

toisessa tekemisessä. Siikanen tarkastelee ongelmia Demingin laatuympyrän viitekehyk-

sessä (kuva 4).  
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Kuva 4. Työmaiden laatuongelmat laatuympyrässä (Siikanen 2009 s. 119) 

Siikasen ylätason ehdotukset korjaaviksi toimenpiteiksi ovat  

1. Johtamisotteen ja -asenteen parantaminen 

2. Palauteenantaminen laadituista suunnitelmista ja tehdyistä toimenpiteistä 

3. Työmaan tuotantojohdon osaamisen varmistaminen 

4. Tukimateriaalin hyödyntämisen parantaminen malleilla ja esimerkeillä 

5. Tiedon siirtymisen varmistaminen. 

Siikanen puhuu kohdan 2 yhteydessä työpäällikön roolin muuttamisesta enemmän ”spar-

raavaan” suuntaan ja kohdan 3 yhteydessä työmaan aloitusvaiheen valmennusta (Siika-

nen 2009 s. 121). Tässä työssä johtamisotteesta puhutaan enemmän luvussa 3 ja valmen-

tavasta johtamisesta luvussa 3.7.  

Rakennusyrityksen hankintatoimi on merkittävässä roolissa yrityksen toiminnassa: riip-

puen aliurakointiasteesta, hankkeen ja sitä kautta yrityksen liikevaihdosta voi muodostua 

jopa 60 – 80 % hankituista materiaaleista ja aliurakoista (Junnonen & Kankainen 2012). 

Hankintatoimi on yksi yrityksen päätoiminnoista, jolloin sen hallinta on hyvinkin merki-

tyksellisessä roolissa yrityksen suorituskyvyn ja kilpailuedun muodostumisessa.  Siirryt-

täessä integroivaan projektitoimitusjärjestelmään hankintatoimen merkitys korostuu en-

tisestään yhteistyön lisääntyessä hankkeen toimijoiden kesken. 
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2.3.6 Rakennustuotannon konseptualisointi ja lean construction 

Koskela konseptualisoi rakentamista niin kutsutun TFV-teorian kautta. TFV-teoriaa voi-

daan käyttää yleisesti tuotannon tarkasteluun, se ei rajoitu ainoastaan rakentamisen toi-

mialaan. Se koostuu kolmesta käsitteellisestä tarkastelunäkökohdasta, joilla tuotanto voi-

daan konseptualisoida. Ne ovat konversionäkökulma (transformation), virtausnäkökulma 

(flow) ja arvon luomisen tai arvonmuodostuksen (value) näkökulma (kuva 5). Koskelan 

(2000, s. 88) mukaan on vaikea kuvitella toimintaa, jossa ei tarvittaisi näkökulmaa jokai-

sesta kolmesta teorian osa-alueesta. Perinteisesti rakennusalalla on keskitytty niistä yhden 

- konversion - tarkkailuun. (Bertelsen & Koskela 2002 s. 2) 

 

Kuva 5. TFV-teoria Bertelsenin ja Koskelan (2002, s. 5) mukaan 

TFV-teorian ideana on, että ei tarkkailla ainoastaan yhden kappaleen tai tuotteen virtausta 

prosessissa, vaan käsitetään koko rakentaminen prosessiksi, jolla on syötteitä erillisistä 

virtauksista. Prosessin hallitsemiseksi on ohjattava virtauksia. Yksi virtaus kerrallaan on 

kriittinen koko prosessin kannalta. Rakentamisen prosessin pääasialliset virtaukset ovat 

prosessivirtaus (process flow) joka vaikuttaa asiakkaalle tuotettavaan lisäarvoon, ja ope-

raatiovirtaus (operations flow) joka taas luo pohjan itse prosessin syntymiselle (Bertelsen 
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et al. 2007 s. 16). Koskelan (2000) havainto on, että jokaista yhtä tehtävää kohti on seit-

semän kriittistä virtausta, jotka ovat informaatio (suunnittelu), materiaalit, työryhmä, työ-

välineet, edeltävä työvaihe, tila ja ulkopuoliset olosuhteet. Muun muassa tälle havainnolle 

perustuu Last Planner -aikataulunohjaustyökalu, jolla pyritään varmistamaan kaikkein 

kriittisten edellytysten olemassaolo jo ennalta. (Bertelsen et al. 2007 s. 20) 

Bertelsen et al. (2007) toteavat kuitenkin, että vaikka malli on pidemmällä tähtäimellä 

mahdollinen, todellinen rakentamisen prosessi on niin monimutkainen (kompleksinen), 

ettei sitä vielä ymmärretä sillä tasolla, että siitä voitaisiin antaa johtamisprinsiippejä tai 

matemaattisia malleja. (Bertelsen et al. 2007 s. 14)  

Yhteenvetona rakennusalan prosessiajattelun kehityksestä voidaan todeta, että kokonais-

valtainen käsitys rakentamisen prosessista on vielä kiistanalainen. Kysymys ei ole yksit-

täisten työkalujen puutteesta, vaan niiden sitomisesta suurempaan kuvaan. Yksittäisiä 

työkaluja on kuitenkin kehitetty ja kehitetään edelleen, ja yhteinen suunta on olemassa. 

Toistaiseksi ei ole kuitenkaan löytynyt synteesiä, joka sitoisi rakentamisen virrat ja pro-

sessin yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuvaan 6 on hahmoteltu muutoksen suuntia yksittäi-

sessä rakennushankkeessa, rakennusalan yrityksessä ja rakennusalalla.  

 

Kuva 6. Muutostarve yksittäisessä hankkeessa, yritystasolla ja koko alalla. 
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3 Uusien toimintatapojen jalkauttaminen 

3.1 Toiminnan tehostaminen ja yhteiset toimintatavat 

Toimintatapojen tehostamisella on koko 1900-luvun kattava historia. Tieteellisen johta-

misen voidaan katsoa alkavan Frederick W. Taylorin tutkimuksista 1900-luvun alussa. 

Taylorin tutkimukset koskivat enemmän koko yrityksen kannattavuutta ja laatua, kun Gil-

breth keskittyi yksittäisen työntekijän työtehon parantamiseen. Gilbrethin tutkimukset 

koskien työn tekemisen edellyttämiä liikkeitä liippaavat rakennusalaa, sillä ne käsittivät 

myös tiilien muuraamista (Rybkowski & Kahler 2014 s. 1264). Molemmilla on ollut mer-

kittävä vaikutus sekä länsimaiseen, että japanilaiseen teolliseen tuotantoon. (Gao & Low 

s. 21, Koskela 2000 s. 47-48)  

Yrityksen kilpailukyvyn parantamista pidetään itseisarvona monissa organisaatioissa. 

Yrityksen toimiessa muuttuvassa toimintaympäristössä sen tulee mukautua ympäristön 

tai sidosryhmien vaatimuksiin. Vanhaan turvautuminen ei useinkaan toimi, vaan tarvitaan 

uusia, tehokkaampia tapoja, joilla pärjätään muuttuneessa ympäristössä. Uusien toimin-

tatapoja jalkautettaessa pyritään pääsemään eroon vanhoista, tehottomista tai jopa haital-

lisista toimintatavoista ja korvaamaan ne uusilla, tehokkaammilla tavoilla tehdä työtä ja 

tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Pitkällä tähtäimellä tavoitellaan kasvanutta kannattavuutta 

ja mahdollisesti yrityksen koon kasvattamista. (mm. Viitala 2006) 

Uuden oppiminen on selviytymisen edellytys. Se vaatii sekä oppimista eli uuden omak-

sumista, oppimisen tukemista ja valmentamista uuden oppimiseen, henkilöstön tukemista 

että muutoksen johtamista. Esimiestyöllä voidaan tukea oppimista, aktiivisella tukemi-

sella voidaan auttaa oppien jalkautumista koko henkilöstöön ja hyvien toimintatapojen 

laajentamista yksilöiden osaamisesta koko organisaation kyvykkyydeksi. Uuden osaami-

sen tulee jalkautua organisaation kaikilla tasoilla. Ei riitä, että siitä puhutaan strategiassa 

tai että se on ylimmän johdon tavoitteena. Ylimmän johdon tuki on merkittävää, mutta 

oppimisen tulee olla taitona ja tavoitteena läpi koko organisaation, joka yksikössä. (mm. 

Viitala 2006) 

Martola ja Santala (1997) esittävät, että teknisten järjestelmien muutoksen toteuttamiseen 

kuluva aika on niinkin lyhyt kuin 0-2 kuukautta (s.144). Rakennusalan tuotantoympäris-

tössä voidaan ajatella, että aikajänne voi olla pidempi, koska työmaan vaiheesta riippuen 

jokaisella työmaalla ei välttämättä olla valmiita ottamaan uusia toimintatapoja käyttöön. 
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Esimerkiksi tässä työssä tutkittua hankintaprosessia ei päästä soveltamaan työmaalla, 

jonka hankinnat on jo tehty. Työssä esiteltävät johtamismallit eivät ole toisiansa poissul-

kevia, vaan niitä voidaan soveltaa eri tilanteissa. Esimerkiksi raportointijärjestelmän 

muutoksen johtaminen on teknisiä ratkaisuja koskevaa muutosjohtamista (Martola & 

Santala 1997). Organisaatiokulttuurin muuttamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat taas 

kompleksisempia kokonaisuuksia ja niiden muutoksen johtaminen vaatii johdolta suu-

rempaa sitoutumista määräävän johtamisen sijaan (Martola & Santala 1997 s. 143-145). 

Muun muassa Davenportin (1993) ja Sikdar & Payyazhin (2014) mukaan prosessilähtöi-

sen toiminnan jalkauttaminen vaatii perustavanlaatuista organisatorista muutosta lähtien 

organisaatiorakenteesta, kulttuurista ja johtamisprosessista. Nämä muutokset vaikuttavat 

johtamiseen, sillä se vaikuttaa sekä itse työhön, että ihmisten välisiin suhteisiin. (Sikdar 

& Payyazhi 2014 s. 975). 

3.2 Muutos ja henkilöstöjohtaminen  

Tässä diplomityössä tarkastellaan prosessilähtöisyyttä ja prosessijohtamista organisaa-

tion ja ihmisten johtamisen näkökulmasta. Muutoksen aikaansaaminen on merkittävän 

riippuvainen ihmisjohtamisen onnistumisesta. Tortorella ja Fogliatto (2014) ovat kerän-

neet kirjallisuudesta listan merkittävistä henkilöstöjohtamisen osatekijöistä. He ovat ja-

kaneet listan yksilö-, tiimi- ja organisaatiotason tekijöihin, taulukko 7. 

Taulukko 7. Henkilöstöjohtamisen best practice -menetelmät Tortorellan ja Fogliatton (2014) mu-

kaan 

 

Taso

Yksilö

Tiimi

Organisaatio

HR-käytännön vahvistaminen

Muodollinen palkitsemisjärjestelmä

Selkeä tehtävämäärittely

Osallistava työskentely

Palaute

Valmentaminen

Muodollinen palkitsemisjärjestelmä

Suorituskyvyn arviointijärjestelmä

Pienryhmätyöskentely

Kommunikaatio ja tiedon jakaminen

Ura- ja pätevyyssuunnittelu

Muodollinen palkitsemisjärjestelmä

Suorituskyvyn mittausjärjestelmä

Tiimityöskentelyn edistäminen

Ohjeiden ja suositusten jalkauttaminen

Työntekijöiden taitojen kehittämisjärjestelmä
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Henkilöstöjohtamisen kannalta muutosjohtamisessa kyse on henkilöstön kehittämisestä 

(Human Resources Development, HRD). (mm. Hytönen 2002). Johtamisen sosiaalista 

ulottuvuutta korostavat myös Bertelsen et al. (2007, s. 14). Valkeavaara (1997) korostaa 

sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkitystä tuotaessa muutoksia organisaatioon. 

Hänen mukaansa pyrkimys muuttaa organisaatio oppivaksi lähtee yritysjohdosta ja on sen 

ajamaa, ja kyseenalaista on, tapahtuuko muutos liikaa institutionaalisella ja välinetasolla 

pehmeiden tekijöiden kustannuksella. Ongelmia voi syntyä, kun johto ja työntekijät jou-

tuvat ottamaan vastuun sekä omasta oppimisestaan että muiden oppimisesta. (Valkea-

vaara 1997) 

Valkeavaara korostaa henkilöstöjohtajan (HRD practitioner) roolia välikätenä eri sidos-

ryhmien (tässä työntekijöiden ja yritysjohdon) välillä. Henkilöstöjohtajan tulee valmentaa 

sekä yritysjohtoa että työntekijöitä sen sijaan, että tuottaisi ainoastaan tavanomaista kou-

lutusta. Henkilöstöjohtajan tulee toimia muutosagenttina ja istuttaa ajatus jatkuvasta op-

pimisesta kaikille organisaation tasoille. Valkeavaara korostaakin henkilöstöjohdon roo-

lia organisaation eri tasojen oman oppimisen voimaannuttajana. (Valkeavaara 1997 (s. 

15-16)).  

Hytönen (2002) toteaa, että oppiminen on yhä merkittävämpi osa nykypäivän työelämää. 

Hänen mukaansa oppimisen tukeminen ja sen tekeminen osaksi työelämää vaatii ammat-

titaitoista toteuttajaa, ja on otettava huomioon ihmisen oppiminen uudella tavalla muo-

kattaessa työpaikkaa oppimiseen kannustavaksi paikaksi. Työssä oppiminen ei aina ole 

selkeästi organisoitua toimintaa, vaan se on epävirallista, sosiaalista, jatkuvaa, joustavaa, 

kokemusperäistä, mutta kuitenkin sidottua liikkeenjohdollisiin ja organisatorisiin kon-

teksteihin (Hytönen 2002 s. 21-22)  

Henkilöstön kehittämisen näkökulmasta voidaan erottaa kolme oppimisen tekijää. Har-

joittelu (training) on oppimista työntekijän nykyistä työtä varten. Opiskelu (education) 

on oppimista tulevaisuuden työtä varten, ja kehittyminen (development) on oppimista il-

man näkökulmaa nykyisiin työtehtäviin. (Hytönen 2002 s. 22). Henkilöstön kehittämi-

sessä on merkityksellistä tavoitella henkilökohtaisia ja organisatorisia tavoitteita. 

3.3 Organisaation oppiminen, oppiva organisaatio 

Oppivan organisaation käsite on noussut suosioon 1990-luvulla. Ensimmäisiä organisaa-

tion oppimisen tutkijoita ovat Argyris (1991), Garvin (1993) ja Nonaka (1994). Heidän 
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tutkimusfokuksessaan on ollut se, miten organisaatio oppii ja miten tietoa organisaatiossa 

muodostetaan. Senge (1990) on puolestaan tutkinut oppivaa organisaatiota eli sitä, min-

kälainen organisaatio tukee oppimista (Viitala 2006 s. 34). Myös lean-ajattelussa on ta-

voitteena luoda oppiva organisaatio jatkuvan parantamisen ja oppimisen kautta (mm. Li-

ker 2010 s. 250-251) 

Senge (1990) on käsitellyt oppivaa organisaatiota ja erityisesti osaamisen johtamisen roo-

leja. Oppiva organisaatio koostuu motivoituneista yksilöistä, joilla on yhteinen visio. Yk-

silöiden osaaminen yhdistyy yhteistyöllä yhteisön osaamiseksi. Sengen mukaan oppi-

vassa organisaatiossa ihmiset jatkuvasti laajentavat osaamistaan saadakseen aikaan tulok-

sia, joita he haluavat. Tuloksiin pääsemiseen vaaditaan organisaatiolta viittä piirrettä: sys-

teeminäkemystä, henkilökohtaista taitoa, mielikuvia, jaettua visiota ja tiimioppimista 

(Senge 1990, Garvin 1993 s. 78-79). 

Nonaka (1994) käsittelee tiedon syntymistä organisaatiossa, sen siirtymistä hiljaisesta tie-

dosta eksplisiittiseksi ja jatkuvaa dialogia näitten välillä. Nonakan mukaan organisaation 

tutkimisessa merkittävämpää on se, kuinka organisaatio tuottaa tietoa ja osaamista, eikä 

se, miten tietoa käsitellään. Tiedolla (knowledge) tarkoitetaan ihmisyksilön omaa tietä-

mystä tai osaamista, ja informaatiolla (information) viestien tai merkitysten virtaa, joka 

lisää, muokkaa tai uudistaa ihmisen tietoa tai osaamista. (Nonaka 1994 s. 15).   

Tiedon jakaminen eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon perustuu filosofi Michael Polanyin 

jakoon 1960-luvulla. Eksplisiittistä tietoa voidaan välittää formaalilla, systemaattisella 

kielellä, hiljaisella tiedolla on henkilökohtaisempi merkitys, ja sitä on vaikea formalisoida 

ja viestiä. Hiljainen tieto liittyy toimintaan ja sisältää kognitiivisia ja teknisiä elementtejä.  

(Nonaka 1994 s. 16)   

Tiedon muodostumisen kuvaamiseen Nonaka on luonut Seci-mallin, joka kuvaa tiedon 

muuttumista tiedon eri muotojen välillä. Hiljaisen tiedon siirtymistä hiljaiseksi tiedoksi 

kutsutaan sosialisaatioksi. Esimerkki on mestarin ja kisällin vuorovaikutussuhde: siinä ei 

välttämättä tarvita kieltä, vaan tieto siirtyy tarkkailemalla, matkimalla ja harjoittelemalla. 

Työssäoppimisjaksot soveltavat samaa ideaa. Eksplisiittisen tiedon siirtyessä eksplisiit-

tiseksi puhutaan kombinaatiosta. Siinä tieto siirtyy kommunikoimalla, esimerkiksi pala-

vereissa tai puhelinkeskusteluissa. Kolmannessa ja neljännessä tavassa tieto muuttuu 
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muotojen välillä. Kolmatta voidaan kutsua ulkoistamiseksi ja neljättä sisäistämiseksi. Si-

säistämisestä voi käyttää synonyymiä oppiminen. Ulkoistamisessa merkittävä rooli on 

metaforalla, sisäistämisessä toiminnalla. (Nonaka 1994 s. 19).  

 

Kuva 7. SECI-malli tiedon luomisesta (Nonaka 1994 s. 19) 

Organisatorinen tiedonluonti edellyttää, että kaikki edellä mainitut tiedonsiirtymistavat 

ovat organisatorisesti johdettuja. Silloin ne muodostavat jatkuvan kierron, joka siirtää tie-

toa muodosta toiseen käyttäen kaikkia tiedonmuodostustapoja. Sosialisaatio alkaa tiimin 

kasaamisella, jossa jäsenet jakavat kokemuksia ja näkökulmia. Ulkoistaminen vaatii pe-

rättäisiä dialogeja. Dialogeissa voidaan käyttää metaforia, joilla voidaan hankalasti ku-

vattava asia muotoilla ymmärrettävämmäksi viittaamalla johonkin muuhun tai käyttä-

mällä prototyyppejä yläkäsitteen määrittelyyn (Nonaka 1994 s. 20-21).  

Argyris (1977, 1991) määrittelee oppimisen yhden palautekytkennän (single-loop lear-

ning) ja kahden palautekytkennän oppimisen (double-loop learning) kautta. Yhden pa-

lautekytkennän oppimisessa tehdään muutos toimintaan (”teemmekö asiat oikein?”, ope-

ratiivinen taso), mutta ei tunnisteta toiminnan syitä (”Teemmekö oikeita asioita?”, strate-

ginen taso). Kahden palautekytkennän oppiminen sisältää strategisen tason oppimisen ja 

muutoksen pitkän aikavälin toimintaan. Batesonin (1972) monikehäinen (Deutero) oppi-

minen merkitsee kahden palautekytkennän oppimista vahvistavien ympäristöjen luo-

mista.  

Hiljainen tieto Eksplisiittinen tieto

Hiljainen tieto Sosialisaatio Ulkoistaminen

Eksplisiittinen 

tieto
Sisäistäminen Kombinaatio
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Garvin (1993) suomii Nonakaa ja Sengeä siitä, että heidän tuloksensa ja väitteensä ovat 

niin teoreettisia, ettei niistä ole apua käytännön liikkeenjohdossa. Garvinin mukaan op-

piva organisaatio koostuu viidestä rakennuspalasta:  

Oppivan organisaation ensimmäinen rakennusosa, systemaattinen ongelmanratkaisu, 

tarkoittaa tieteellistä ongelmanratkaisua Demingin PDCA-mallia mukaillen (Plan – Do – 

Check – Act).  

Toinen rakennusosa, kokeellistaminen uusin lähestymistavoin, tarkoittaa edelleen sys-

temaattista ongelmanratkaisua, mutta pitäen tuleva liiketoiminta mielessä. Palkitseminen 

on tärkeää, ja haastavimmat kehitysprojektit voidaan pitää irrallaan tuloskorteista, ettei 

taloudenpito estä kehitystä. 

Kolmas rakennusosa on kokemuksesta oppiminen. Menestykset ja epäonnistumiset on 

arvioitava systemaattisesti ja kirjattava opit niin, että tieto on avointa ja saatavilla työnte-

kijöille. Epäonnistumisten syyt on tärkeämpi tietää kuin onnistumisten.  

Neljäs rakennusosa on muilta oppiminen, benchmarkkaus. Tärkeää on oppia käytäntöjä.  

Viidentenä rakennusosana oppi tulee viedä koko organisaatioon. Tiedonjakoon liittyviä 

työkaluja ovat kirjoitetut, visuaaliset ja puhutut raportointimenetelmät, työmaakäynnit, 

henkilöstökierrätysohjelmat, koulutus- ja harjoitteluohjelmat sekä standardisointi. Itse te-

kemällä oppii Garvinin mukaan parhaiten, joten henkilöstön kierrätys on paras tapa levit-

tää oppia.  (Garvin 1993 s. 81-87) 

Garvinin (2008) mukaan oppiva organisaatio koostuu oppimista tukevasta ympäristöstä, 

oppimisprosessista ja johtamisesta, joka vahvistaa oppimista. Viitalan mukaan esimiehet 

vaikuttavat organisaation oppimiseen seuraavasti: he ohjaavat aikaa asioihin, jotka edis-

tävät oppimista, kohdentavat niihin huomiota ja palkitsevat ja antavat palautetta. Oppi-

mista tukevan kulttuurin luomisen voi sanoa olevan esimiesten tärkein tehtävä.  (Viitala 

2004 s. 24-25) Viitalan mukaan muutos esimiehestä opettajaksi ei aina ole sujunut kivut-

tomasti, sillä esimies voi kokea roolinsa epämukavaksi ja alaisetkin voivat vierastaa opet-

tavaa esimiestään. Näissä tapauksissa esimies on kuitenkin pyrkinyt toimimaan perintei-

sessä opettajan roolissa, luennoivana ja kouluttavana. Parempiin tuloksiin on päästy, kun 

esimies on toiminut modernimman opettajakäsityksen mukaisesti ohjaamalla alaisen op-

pimista ja tiedon käsittelyä. (Viitala 2006 s. 339) 
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Turun Kauppakorkeakoulun CompLeN hankkeessa todettiin, että organisaatioiden oppi-

misen ja siihen liittyvän strategisen näkökulman tutkimusta on tehty monesta näkökul-

masta ja monella tieteenalalla: kognitiotieteissä, pedagogiikassa, tietojärjestelmätieteissä 

ja johtamistieteissä. Taustateorioita on kullakin tieteenalalla lukuisa joukko. Taulukossa 

6 on lueteltu tutkimuksellisia lähestymistapoja Kirjavaisen et al. (2005 s. 8) mukaan. 

Taulukko 8: Organisaation oppimisen ja oppivan organisaation tutkimuksellisia näkökulmia Kirja-

vaisen et al. (2005, s. 8) mukaan 

 

Vaikka Liker (2010, s. 250-251) vertaa lean-yritystä oppivaan organisaatioon, ei lean-

johtamisen kontekstissa oppivan organisaation teoriaa ole usein käsitelty (Tortorella & 

Fogliatto 2014 s. 4623). Kuitenkin oppiminen organisaatiossa tulisi pystyä varmistamaan 

implementoitaessa lean-periaatteita. Myös vanhojen, huonojen tai väärien toimintatapo-

jen unohtaminen pitäisi pystyä varmistamaan.  (Tortorella & Fogliatto 2014) 

3.4 Sosiotekninen teoria 

Sosiotekninen teoria käsittelee organisaatiota työjärjestelmänä (work system), jossa on 

kaksi toisiinsa liittyvää alajärjestelmää (subsystem): tekninen järjestelmä ja sosiaalinen 

järjestelmä. Tekninen järjestelmä nimensä mukaisesti käsittää prosessit, tehtävät ja tek-

nologiat, joilla saadaan muutettua syötteet, kuten raaka-aine, tulokseksi, kuten tuote. So-

siaalinen järjestelmä käsittelee ihmisten välisiä suhteita ja asenteita, taitoja ja arvoja. Työ-

järjestelmän lopputuotteet ovat tulosta näiden järjestelmien yhteisvaikutuksesta. (Xiang 

et al. 2014 s. 775)  

Sosioteknisen järjestelmän optimaaliset ratkaisuvaihtoehdot löytyvät teknologisten rat-

kaisujen ja sosiaalisen järjestelmän ratkaisujen leikkauspisteessä. Ihmiselle tulee luoda 

Näkökulma 

Informaation käsittelyn näkökulma

Tietojohtamisen näkökulma

Organisaation kehittämisen 

näkökulma

Strategisen johtamisen näkökulma

Organisaatiokulttuurinäkökulma

Tietovirtojen tehostaminen organisaatiossa

Kustannusten alentaminen toistuvissa prosesseissa

Tiedon suunnittelu, välittäminen ja varastointi

Henkisen pääoman mittaaminen

Oppimisen rakenteellisten esteiden poistaminen organisaatiossa

Oppimistavoite
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oma tila toimia organisaatiossa siten, että ihmisen toiminta lisää myös yhteisön tuotta-

vuutta. Nykyään sosiotekninen tutkimus käsittää laajasti työelämän haasteiden tutki-

musta. Aihealueita ovat työprosessi, työnjako ja työtehtävät, kommunikaatioprosessi, 

työvälineet ja teknologia sekä henkilöstö (Vartiainen 2014). Sosioteknisen teorian ja lean-

ajattelun yhdistäminen voi lisätä työtehtävien haastavuutta ja laajuutta ja sitä kautta hen-

kilöstön tyytyväisyyttä (Seppälä & Klemola 2004 s. 178) 

Xiang et al. (2014) mukaan 2000-luvun puolivälistä alkaen on otettu käyttöön teorioita 

muilta tieteenaloilta ja sovellettu niitä BPR-kontekstiin. He käsittelevät BPR-projekteja 

sosiotekniseen teoriaan pohjautuen. BPR-projektin onnistumisen kannalta kolme tekijää 

on merkittävimpiä ennen muita: ylimmän johdon tuki, muutoksen huolellinen suunnittelu 

ja kokonaisvaltainen toteuttaminen sekä tavoitteiden määrittäminen. (Xiang et al. 2014 s. 

784-785) 

Wangwacharakul et al. (2014) tutkivat lean-tuotantojärjestelmän ja lean-tuotekehityksen 

implementointia sosioteknisestä näkökulmasta. He tutkivat sitä, miten kansallinen kult-

tuuri4 vaikuttaa lean-tuotantojärjestelmän ja lean-tuotekehityksen käyttöönottoon sillä 

lähtöoletuksella, että kansallisella kulttuurilla on merkittävä vaikutus ihmisten reaktioihin 

kollegoihin, johtamiseen ja yhteistyöhön. Heidän mukaansa lean-filosofian japanilaisläh-

töiset juuret saattavat johtaa tarpeeseen tehdä paikallisia muutoksia toimintajärjestelmään 

tai sen jalkautukseen. (Wangwacharakul et al. 2014 s. 125-130) 

Wangwacharakul et al. tutkimus vertailee Japania ja Ruotsia, joista jälkimmäisen voi olet-

taa olevan näiltä osin kulttuurisesti lähellä Suomea. Tutkimuksen lähtötiedoissa todetaan, 

että merkittävät kulttuuriset eroavaisuudet Japanin ja Ruotsin välillä ovat etenkin masku-

liinisuus-feminiinisyys5- ja epävarmuuden sietämisen mitta-asteikoilla. Japanissa ollaan 

merkittävästi maskuliinisempia, mutta epävarmuuden sietämisen asteikolla pyritään epä-

varmuutta välttämään paljon enemmän kuin Ruotsissa. (Wangwacharakul et al. 2014 s. 

125-130) 

                                                 

4 Tässä tarkoitetaan nimenomaan kansallista kulttuuria, erotuksena organisaatiokulttuurista, mistä on ker-

rottu aiemmin. 
5 Tutkimuksessa maskuliinisuus-feminiinisyys –mittarilla mitattiin sitä, haluaako yksilö olla paras (masku-

liinisuus) vai nauttia siitä, mitä tekee (feminiinisyys). (Wangwacharakul et al. 2014 s. 129) 
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Tutkimuksen tuloksena todetaan, että tietyillä lean-tuotannon alueilla on suurempi riip-

puvuus ihmis-, kulttuuri- ja organisatorisista tekijöistä, eli sosioteknisen järjestelmän peh-

meästä puolesta. Näitä tekijöitä ovat erityisesti operationaalinen kehitys, jatkuva paran-

taminen, päämääräorientoituneet tiimit, poikkifunktionaalinen työ, organisaatiokehitys, 

johtaminen ja ympäristö. (Wangwacharakul et al. 2014 s. 131) 

Ruotsalainen matalampi hierarkia ja oletettavasti matalampi vallanjako organisaatioissa 

tukee kasvottaista kommunikaatiota pohjana jatkuvalle parantamiselle. Ruotsalainen tii-

mityöskentelyn johtaminen on epähierarkkista ja vapaamuotoista, kun taas Japanissa 

sääntöohjausta odotettiin.  Wangwacharakul et al. 2014 s. 134-136). Tutkimuksen loppu-

tulemana todetaan, että organisaatiossa tulee ensimmäisenä kehittää arvopohja, johtajuus 

ja organisaatiokulttuuri lean-yhteensopivaksi. Vasta tämän pohjatyön jälkeen kannattaa 

ottaa lean-työkaluja käyttöön. (Wangwacharakul et al. 2014 s. 137) 

Adler (1999) ei mainitse erikseen sosioteknistä teoriaa, mutta käsittelee organisaation te-

hokkuutta ja sen byrokraattisuuden luonnetta sosioteknisestä näkökulmasta. Hänen mu-

kaansa organisaatiot voidaan asettaa sosiaalisen ja teknisen rakenteensa kannalta neli-

kenttään (kuva 8). Suurissa organisaatioissa on oltava sopiva määrä byrokratiaa kaaoksen 

välttämiseksi ja tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi: standardoimalla tiettyjä toimia 

ja varmistamalla sopiva osaamistaso, työntekijöiden ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. 

Byrokratian karsiminen ei kuitenkaan saa jättää henkilöstöä oman onnensa nojaan.  

Organisaatioiden tavoitteiden mukaan voidaan Adlerin viitekehyksestä valita oikea joh-

tamisote. Sopivalla johtamisella, oikealla standardoinnilla ja oikealla, oppimista tukevalla 

hierarkialla aikaansaadaan mahdollistava byrokratia. (Adler 1999).  
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Kuva 8. Organisaatiorakenteiden typologia Adlerin (1999) mukaan. (Myös Liker  2010 s.145) 

3.5 Muutosjohtaminen  

3.5.1 Muutosjohtamisen lähtökohdat 

Kotterin mukaan työntekijän kohtaamien muutosten määrä organisaatioissa on kaikilla 

mahdollisilla mittareilla kasvanut valtavasti kahden kuluneen vuosikymmenen aikana 

(Kotter 1996 s. 3). Ottaen huomioon, että Kotter kirjoitti havaintonsa kaksi vuosikym-

mentä sitten, voidaan hyvällä syyllä olettaa, että muutosten määrä ja tahti on vähintäänkin 

pysynyt suurena. Toimialojen kehittyminen ja toimintaympäristön muutokseen tulee rea-

goida kehittymällä, ja osaaminen - tai sen puute - ei saa muodostua organisaation kilpai-

lukyvyn pullonkaulaksi (Viitala 2006 s. 27) 

Lähes yhtä usein kuin muutoksesta, puhutaan muutosvastarinnasta. Muutosvastustus voi 

johtua uusia tapoja ja niiden omaksumista kohtaan koetusta vastenmielisyydestä tai hen-

kilöstön pelosta menettää saavutettuja etuja. Joskus voi olla vaikea nähdä syytä muutok-

selle, kun vanhoillakin tavoilla on pärjätty hyvin. (Laamanen 2001 s. 270-271, Kotter 

1996) 

Muutosvastarintaan varautumisessa voidaan ottaa huomioon, minkälaisina henkilöstön 

keskuudessa pidetään seikkoja, joihin muutoksella puututaan. Mitä itsestään selvempinä 

Mahdollistava Pakottava

Matala 

byrkoratia

Orgaaninen

Osallistetut työntekijät

Minimaalisesti sääntöjä 

ja toimintaohjeita

Vähän hierarkiaa

Itsevaltainen

Ylhäältä alas-suuntautuva 

kontrolli

Minimaalisesti 

kirjoitettuja sääntöjä ja 

toimintaohjeita

Korkea 

byrokratia

Mahdollistava byrokratia

Osallistetut työntekijät

Säännöt ja toimintaoh-

jeet mahdollistavina työ-

kaluina

Hierarkia tukee organi-

saation oppimista

Pakottava byrokratia

Ankara sääntöjen 

noudattaminen

Loputtomasti kirjoi-

tettuja sääntöjä ja 

toimintaohjeita

Hierarkia ohjaa

Sosiaalinen rakenne

T
e

k
n
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tai institutionaalisempina käsitettyjä asioita muutetaan, sitä suurempi on kohdattava muu-

tosvastustus. Toimintatavat ja organisoinnin tavat, joita pidetään niin itsestäänselvinä, 

ettei muita mahdollisia tapoja nähdä, on erityisen haastavaa muuttaa. Muutosagentteja 

tarvitaan etäännyttämään toimijat juurtuneista toimintatavoista ja suostuttelemaan orga-

nisaation jäsenet omaksumaan uudet toimintatavat. (Battilana & Casciaro 2012, s. 381)  

Epämuodollisten verkostojen avainrooli organisaatioissa on huomioitava myös muutos-

johtamisessa. Tosin tutkimustulokset ovat ristiriitaisia: Verkoston korkean läheisyyden 

asteen on nähty edesauttavan uudistusten omaksumista, toisaalta taas matalan läheisyy-

den asteen on nähty tekevän niin (Battilana & Casciaro 2012 s. 382). Joka tapauksessa 

muutoksen juurruttamisessa sosiaalisen ulottuvuuden rooli on merkittävä, eikä sitä tule 

jättää huomiotta pyrittäessä menestyksekkäästi juurruttamaan uusia toimintamalleja. Bat-

tilanan ja Casciaron tutkimuksessa painotetaan muutosagentin epämuodollista asemaa 

verkostossa formaalin aseman sijaan. Samoin Laamasen (1993, s. 270) mukaan muutok-

sen vastustajiin ei kannata tuhlata aikaa, vaan työskennellä muutosmyönteisten henkilöi-

den kanssa, jotta taataan nopea liikkeellelähtö. Samaa ajatusta tukee myös Rother (2011 

s. 228) 

Edellisessä luvussa sosioteknisen järjestelmän todettiin koostuvan teknisestä systeemistä 

ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Vastaavasti muutoksesta ja sen johtamisesta on tunnistet-

tavissa samat ulottuvuudet, ja muutoksen aikaansaamiseksi näitä molempia pitää johtaa. 

Englannin kielessä johtamiselle on kaksi sanaa, joilla on eri merkityssisältö, management 

ja leadership. Management, asioiden johtaminen tai asiajohtaminen, on ryhmä prosesseja, 

joilla saadaan monimutkainen järjestelmä, joka koostuu ihmisistä ja teknologiasta, toimi-

maan sujuvasti. Tärkeimmät osatekijät ovat suunnittelu, budjetointi, organisointi, henki-

löstöresurssien määrittely, hallinta ja ongelmanratkaisu. (Kotter 1996 s. 25) 

Leadership, ihmisten johtaminen tai ihmisjohtaminen, on ryhmä prosesseja, joka luo or-

ganisaation ja saa sen mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin. Leadership määrittelee, 

miltä tulevaisuuden pitäisi näyttää, mukauttaa ihmiset siihen visioon ja inspiroi heidät 

saamaan sen tapahtumaan vastoinkäymisistä huolimatta. Muutoksen johtamisesta 70 - 90 

% on leadership-johtamista, ja vain 10 - 30 % on management-johtamista. (Kotter 1996 

s. 25-26)  
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Sikdarin ja Payyazhin mukaan 70 % BPR-hankkeista epäonnistuu, koska hankkeita ei ole 

sidottu yrityksen muutosstrategiaan. Menestyksekäs prosessitoimintatapojen jalkauttami-

nen vaatii sekä kovien että pehmeiden tekijöiden huomioimista. Kovina tekijöinä pide-

tään itse organisaation rakennetta, järjestelmiä, teknologiaa, kun taas pehmeinä ihmisiä 

ja kulttuuria (Sikdar & Payyazhi 2014 s. 978). Xiangin et al. (2014) mukaan liiketoimin-

nan uudelleensuunnitteluprojektien (BPR) implementaation komponentit ovat  

1. it-järjestelmissä tehdyt parannukset 

2. muutosjohtaminen 

3. prosessien uudelleensuunnittelu 

It-järjestelmän parannukset koskevat tietokantoja ja tiedonsiirtoa. Muutosjohtaminen si-

sältää ihmisten asenteiden, taitojen ja arvojen johtamiseen ja kehittämiseen tähtäävät me-

todit. Prosessien uudelleensuunnittelu voidaan nähdä näiden kahden johtamisalueen yh-

teensovittamisena. (Xiang et al. 2014, s. 776.) 

3.5.2 Muutosjohtaminen: Kotterin viitekehys 

Kotterin (1995 ja 1996) mukaan harva muutosprosessi onnistuu toivotulla tavalla. Harva 

myös epäonnistuu täysin, suurin osa on siltä väliltä. Muutoksen läpiviennissä tehdään 

usein kahdeksan virhettä. Ensimmäinen virhe muutosjohtamisessa on se, että ei onnis-

tuta luomaan ilmapiiriä, jossa nähdään tarve muutokselle, jolloin henkilöstö on liian tyy-

tyväinen nykyiseen omaan ja organisaation menestykseen. (Kotter 1996 s. 5, Kotter 1995 

s. 60). Toinen virhe on muutosta johtavan tiimin taitamattomuus tai vallan puute muu-

toksen johtamisessa. Muutos ei saa olla yhden esimiehen, osaston tai johtajan harteilla 

(Kotter 1996 s. 6-7). Ylimmän johdon tuki muutokselle on tärkein tekijä kehitysprojektin 

menestykselle (Young & Jordan 1998, lainaus Xiang et al. 2014 s. 775) 

Kolmas virhe on yhteisen ohjaavan vision puuttuminen, jolloin muutokset eivät ole lin-

jassa yhteisen päämäärän tavoitteluun. Neljäs virhe on muutoskommunikaation epäsel-

vyys tai puheiden ja tekojen ero. Tähän liittyy tunnettu lainaus ”Walk the talk”, puheiden 

ja tekojen välillä ei saa olla ristiriitaa. (Kotter 1996 s. 7-9) Viides virhe on muutosvision 

tiellä olevien esteiden salliminen, niin yksittäisen työntekijän mahdollisuuksien, kuin esi-

miesten muutosvastarinnan suhteen. Myös johdon tulee olla yhtäläisesti mukana muutok-

sen johtamisessa ja eteenpäinviemisessä. (Kotter 1996 s. 9-10) 

Kuudes virhe on jättää luomatta lyhyen aikavälin voittoja. Työntekijän näkökulmasta on 

oltava olemassa lyhyen aikavälin tavoitteita, joiden saavuttamisesta palkitaan (Kotter 
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1996 s. 11-12). Seitsemäs virhe on voiton julistaminen liian aikaisin, mitä ei pidä sekoit-

taa tavoitteiden saavuttamisen juhlistamiseen. Muutokset ovat hauraita ja alttiita taantu-

maan ennen niiden juurtumista. (Kotter 1996 s. 12-14) 

Viimeisenä, kahdeksantena virheenä on uusien muutosten vakiinnuttamisen laimin-

lyönti. Uudet tavat pitää juurruttaa organisaatiokulttuuriin, muuten muutospaineen hellit-

täessä on vaarana palata vanhaan. Sen voi välttää alleviivaamalla toimenpiteitä ja tapoja, 

jotka ovat olleet merkittäviä muutoksen aikaansaamisessa, ja myös uusille johtajille on 

selvennettävä muutoksen merkitys, jotta he toimillaan tukevat uutta toimintatapaa. Muu-

tos on helppo tuhota ajattelemattomilla tai uutta toimintatapaa tukemattomilla toimilla. 

Kotterin mukaan analyyttisesti tai puhtaan (talous)tieteellisesti ajatteleva henkilö voi suh-

tautua haitallisen kevyesti kulttuuriin liittyviin seikkoihin, sosiaalisiin normeihin ja ar-

voihin. (Kotter 1996 s. 14-15) 

Virheiden välttämiseksi Kotterilla on kahdeksan askeleen prosessi. Ensimmäiset neljä as-

kelta tähtäävät nykyisen tilanteen pehmittämiseen. Askeleet viidennestä seitsemänteen 

ovat muutosprosessin aikana tapahtuvia toimia. Viimeinen, kahdeksas askel on onnistu-

neen muutoksen vahvistaminen ja olemassaolon turvaaminen.  (Kotter 1996 s. 22) Pro-

sessi on kuvattu taulukossa 10. 
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Taulukko 9. Kotterin (1996) muutosteorian kahdeksan askelta 

 

Muutoksen jotamisen virhe Korjaava toimenpide Ominaispiirteet

Tyytyväisyyden ilmapiiri Luo kiireellisyyden ilmapiiri

Markkinan tutkiminen ja kilpailun 

realiteetit

Kriisien, potentiaalisten kriisien ja 

mahdollisuuksien tunnistaminen ja 

tarkastelu

Muutosta ohjaavan koalition 

heikkous tai puuttuminen
Luo ohjaava koalitio

Kootaan ryhmä, jolla on voima 

johtaa muutosta 

Ryhmän toiminnan ohjaaminen 

tiimityöskentelyn kaltaiseksi

Ohjaavan vision puute tai heikkous Kehitetään visio ja strategia

Luodaan visio, jolla helpotetaan 

muutoksen ohjaamista

Kehitetään strategiat, joilla 

saavutetaan mainittu visio

Muutosvision 

kommunikoimattomuus
Kommunikoidaan muutosvisio

Jatkuvasti viestitään 

muutosvisiota ja –strategiaa, 

hyödyntäen monia eri työkaluja 

Muutosryhmän roolilla mallinnetaan 

työntekijöiden toivottua toimintaa

Muutoksen esteiden sallittavuus
Voimistetaan laajapohjaista 

toimintaa

Esteistä irtipääsy

Muutosvisiota heikentävien 

järjestelmien tai rakenteiden 

muuttaminen

Rohkaistaan riskinottoon ja 

poikkeuksellisiin ideoihin ja toimiin

Lyhyen aikavälin voittojen puute
Lyhyen aikavälin voittojen 

aikaansaanti

Suunnitellaan näkyviä positiivisia 

muutoksia 

Luodaan edellä mainittuja voittoja

Annetaan tunnustusta tai palkitaan 

lyhyen aikavälin voitot 

aikaansaaneet työntekijät tai tahot

Voiton julistaminen liian varhain

Vahvistetaan saavutettuja 

muutoksia ja kehitetään muutosta 

edelleen

Käytetään luovuutta, jotta voidaan 

muuttaa kaikki systeemit, 

järjestelmät ja menettelyt, jotka 

eivät sovi yhteen tai muutosvisioon

Palkataan, palkitaan ja kehitetään 

henkilöitä, jotka kiihdyttävät 

muutosprosessia

Virkistetään prosessia uusilla 

projekteilla, ajatuksilla ja 

muutosagenteilla

Muutosten ankkuroiminen 

kulttuuriin jätetään tekemättä

Kiinnitetään saavutukset 

kulttuuriin

Parempi tulos asiakas- ja 

tuottavuuslähtöisellä toiminnalla, 

paremmalla ihmisjohtajuudella ja 

tehokkaammalla asiajohtajuudella

Selitetään uusien toimintatapojen 

ja menestyksen yhteys

Kehitetään välineet johtajuuden 

kehittämiseen
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3.5.3 Muutosjohtaminen: Scheinin viitekehys 

Scheinin (2010, s. 300) etenkin organisaatiokulttuurin muutokseen liittyvä oppimisen ja 

muutoksen malli sisältää kolme vaihetta: sulattaminen, oppiminen ja sisäistäminen. (tau-

lukko 10) 

Taulukko 10. Oppimisen vaiheet Scheinin (2010, s. 300) mukaan. 

 

Scheinin mukaan työntekijöiden selviytymisvietin on oltava suurempi kuin oppimisah-

distuksen. Oppimisahdistuksen vähentäminen on tärkeämpää kuin selviytymisvietin voi-

mistaminen. (Schein 2010 s. 305) Nämä ovat kaksi ensimmäistä kulttuurinmuutoksen pe-

riaatetta.  

Scheinin loput kulttuurinmuutoksen periaatteet ovat: (3) muutoksen maalin pitää olla 

konkreettisesti määritelty, (4) vanhat elementit organisaatiokulttuurista voidaan tuhota 

eliminoimalla ihmiset, jotka tukevat niitä, mutta uudet kulttuurin elementit voidaan oppia 

ainoastaan silloin, kun uusi käyttäytyminen johtaa menestykseen, (5) kulttuurinmuutos 

on transformatiivinen muutos, joka edellyttää henkisesti kivuliasta poisoppimista. Erona 

normaaliin uusien toimintatapojen omaksumiseen onkin juuri siinä, että tutuista rutii-

neista luopuminen on kivuliasta. Vaaditaan vanhasta irrottautumista parannusten lisäksi. 

Schein puhuu ”psykologisesti turvallisesta” olotilasta, joka on luotava oppijalle. (Schein 

2010 s. 311-312) 

3.5.4 Muutosjohtaminen: Adlerin osallistavan organisaation viiteke-

hys 

Adlerin (1999) mukaan on mahdollista rakentaa organisaatio, jota johdetaan tulokselli-

sesti mutta kuitenkin henkilöstöä osallistavasti. Toimintatapojen implementointi on mah-

dollista tehdä siten, että johtaminen on tavoitteellista ja tuloksellista, mutta henkilöstön 

Oppimisen/muutoksen vaihe Piirteet

1: Jään sulattaminen: 

muutosmotivaation luominen

3: Uusien konseptien, merkitysten 

ja standardien sisäistäminen

2: Uusien konseptien oppiminen, 

vanhojen konseptien uudet 

merkitykset ja uudet standardit 

arvopohjalle

-Heikentäminen

-Selviytymisvietin luominen

-Henkisen turvallisuudentunteen luominen 

oppimisahdistuksen voittamiseksi

-Roolimallien imitointi ja identifiointi

-Ratkaisujen etsiminen ja yritys ja erehdys -oppiminen

-Sisällyttäminen minäkäsitykseen ja identiteettiin

-Sisällyttäminen olemassa oleviin suhteisiin
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voimavaroja hyödyntävää ja osallistavaa. Taulukossa 11 on eritelty pakottavan ja mah-

dollistavan implementoinnin eroja. Osallistavaan organisaatioon ja jalkautukseen kuuluu 

olennaisena osana palautteen kerääminen. (Adler 1999, s. 44) 

Taulukko 11. Pakottavan ja mahdollistavan implementoinnin erot. (Adler 1999 s. 44) 

 

3.5.5 Muutosjohtaminen: Attongin ja Metzin viitekehys 

Attongin ja Metzin aiheena on liiketoimintaprosessien parantaminen (Business Process 

Improvement). Neljä kriittistä menestystekijää menestyksekkäälle liiketoimintaproses-

sien parantamiselle Attongin ja Metzin mukaan ovat yhteistyö, fasilitaatio, turvallisuus ja 

ainoastaan rajattu konsulttiavun käyttö. Yhteistyöllä tarkoitetaan suhtautumista tiimeihin 

uudistusprojektien olennaisena osana. Tiimien pitää sitoutua uusien prosessien käyttöön 

määritellyllä tavalla ja johdonmukaisesti. Tiimien tulee vahvistaa muiden tukea muutok-

sille. Fasilitaatiolla tiimin jäseniä rohkaistaan jakamaan ajatuksiaan ja väittelemään ide-

oistaan ja suosituksistaan toimintatapojen kehittämiseksi. Fasilitaatiolla valjastetaan kol-

lektiivinen luovuus ja saadaan aikaan muutoksia, joiden kanssa jokainen voi elää. (Attong 

& Metz 2012 s. 58-60) 

Kolmas menestystekijä muutokselle on turvallisuus. Sillä tarkoitetaan turvallista ympä-

ristöä, jossa uskalletaan haastaa status quo ja jolla rohkaistaan uusien ideoiden esittämi-

seen. Neljäntenä menestystekijänä Attongin ja Metzin mukaan on konsulttien rajoitettu 

käyttö muutoksen ajamisessa. Konsulttien käyttö voi herättää paheksuntaa henkilöstössä, 

etenkin, jos osa suosituksista voi olla henkilöstön omia. Konsultin optimaalinen ratkaisu 

Pakottava Mahdollistava

Taidot

-Operaatio-osaaminen

-Kapea, erikoistunut

-Harjoittelu on kulu, joka pitää 

minimoida

-Ongelmanratkaisuosaaminen

-Leveä ja syvä

-Harjoittelu sijoitus, joka tulee optimoida

Ohjeistukset

-Pakottava ja rajoittava

-Läpinäkyviä esimiehille 

ylhäältä alaspäin

-Mahdollistavat säännöt

-Tarjoaa ymmärryksen ylhäältä alas, alhaalta ylös ja 

vaakasuunnassa

Rakenne

-Valta-alueet

-Asemasta johtuva valta

-Ylhäältä alaspäin -kontrolli

-Kaikkia tukevat erikoistumiset

-Asiantuntemuksen hierarkia

-Jaettu valta

Strategia

-Tunnistaa halutut saavutukset

-Fokus liiketoimintatasolla

-Itsevaltainen 

muodostusprosessi 

-… ja vaadittavat kyvyt

-… ja funktionaalisilla tasoilla

-Osallistava muodostusprosessi

Kulttuuri
-Komentava ja valvova

-Erehdykset ovat kustannus

-Valta ja oppiminen yhteistyön kautta

-Erehdykset ovat mahdollisuus oppia
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voi olla looginen, mutta ei välttämättä käytännöllinen, jollei sitä implementoida tai se ei 

tule olemaan kestävä. Henkilöstö tuntee organisaation ja sen kulttuurin ja ymmärtää on-

gelmat, joita se voi kohdata implementoinnin aikana tai sen jälkeen. Myös Rotherin 

(2010) mukaan kulttuurinmuutos on tehtävä organisaation sisäisesti, itse, eikä sitä voi 

ulkoistaa konsulteille. Attongin ja Metzin kuusiportainen lähestymistapa liiketoiminta-

prosessien uudistamiseen on esitelty taulukossa 12. 

Taulukko 12. Kuusiportainen lähestyminen liiketoimintaprosessin parantamiseen Attongin ja Met-

zin (2012 s. 62) mukaan 

 

3.5.6 Muutosjohtaminen: Gilleyn viitekehys 

Gilley et al. (2009) korostavat oikeanlaisen johtamisen roolia muutoksen jalkauttami-

sessa. He viittaavat mm. Kotteria kritisoineisiin tutkijoihin, joiden mukaan yksinkertaiset 

mallit, joissa askel askeleelta muutos etenee kohti maalia, eivät pohjaudu todellisuuteen. 

Todellinen muutostilanne on kompleksinen, muutosvastarintaan valmistautuminen on va-

javaista ja inhimillistä tekijää ei osata ottaa huomioon. Heidän teoriansa korostaa yksilön 

roolia muutoksessa. Johdon merkittävimmät tehtävät Gilleyn et al. mukaan muutoksen 

jalkautuksessa ovat: 

 Valmennus 

 Viestintä 

 Työntekijöiden osallistaminen 

 Motivointi ja kannustaminen 

 Tunnustukset 

 Tiimityön edistäminen 

Tehtävä Tehtävän kuvaus

Tutki organisaatiosi tarve prosessin parantamiselle

Määrittele prosessi, jota uudistetaan

Määrittele kehitystiimi ja sen mandaatti

Määrittele uudistusprojektin laajuus

Neuvottele prosessin sidosryhmien kanssa

Muutosjohtaminen

Sidosryhmäanalyysi

Strategia

Toteuta suunnitelma

Määrittele projektin tavoitteet ja 

päämäärät

Esittele projektisuunnitelma

Toiminta ja tavoitteen saavuttaminen Uudista prosessi suunnitelman mukaan

Luo odotus ja sitoutuminen muutokseen
Proseduurit

Implementaatiosuunnitelma

Sitouta ja innosta henkilöstö – arvioi kehitystä jatkuvasti
Auditointisuunnitelma

Juhlista menestystä
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Valmennuksen rooli on heidän mukaansa olla muutosagenttina: valmentava johtaja pys-

tyy kyseenalaistamaan status quon ja ohjaamaan työntekijöitä luomaan uusia lähestymis-

tapoja ja oppimaan erehdyksistä. Viestinnällä on rooli eri kanavien kautta tuoda viesti 

muutoksesta, pyytää palautetta ja valmistaa henkilöstö muutokseen. Kotterin mainitsema 

”Sense of urgency” eli muutoksen tarpeen ilmapiirin luominen on viestinnän tärkeä teh-

tävä. Työntekijöiden osallistamisella on positiivinen vaikutus muutoksen implementoitu-

miseen. Motivoivan ja kannustavan ympäristön rakentaminen on riippuvainen esimiehen 

osaamisesta. Siihen liittyy myös oikeanlainen työn suunnittelu ja tavoitteiden asettami-

nen. Palkitseminen oikeasta toiminnasta on etenkin muutostilanteessa merkittävää muu-

toksen vakiintumisen kannalta. Palkitsemisjärjestelmien tulee olla mukautuvia, dynaami-

sia ja koko ajan muuttuvia yrityksen tilanteen mukaisesti. Muutokseen liittyvien virstan-

pylväiden saavuttamisesta tulee palkita ja win-win -tilanteita pyrkiä luomaan Tiimityös-

kentely tukee muutoksen jalkautumista. Sille on luotava oikeanlainen ympäristö ja sitä 

on johdettava oikein, mukaan lukien oikeanlaisten tiimien luominen. (Gilley et al. 2009)  

Yhteenveto muutosjohtamisen tekijöistä on taulukossa 13. 
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Taulukko 13. Muutosjohtamisen tekijät työssä lainattujen tutkijoiden mukaan. 

 

Tutkija Muutosjohtamisen tekijät

Kotter (1996)

Luo kiireellisyyden ilmapiiri

Luo ohjaava koalitio

Kehitetään visio ja strategia

Kommunikoidaan muutosvisio

Voimistetaan laajapohjaista toimintaa

Lyhyen aikavälin voittojen aikaansaanti

Vahvistetaan saavutettuja muutoksia ja kehitetään 

muutosta edelleen

Kiinnitetään saavutukset kulttuuriin

Adler (1999)

Mahdollistava organisaatiokulttuuri, jonka osa-alueita 

ovat:

-Taidot, joita kehitetään ongelmanratkaisulähtöisesti

-Ohjeistukset, jotka mahdollistavat ja fasilitoivat 

ymmärrystä eri suuntiin

-Rakenne, joka tukee asiantuntemusta ja osaamista

-Strategia, joka tunnistaa saavutukset ja kyvyt, ottaa 

huomioon liiketoiminnan ja funktiot ja osallistaa 

muodostukseen

-Kulttuuri, joka ei rankaise erehdyksistä ja kannustaa 

yhteistyöhön ja oppimiseen

Gilley (2009)

Valmennus

Viestintä

Työntekijöiden osallistaminen

Motivointi ja kannustaminen

Tunnustukset

Tiimityön edistäminen

Schein (2010)

Jään sulattaminen: muutosmotivaation luominen

Uusien konseptien oppiminen, vanhojen konseptien uudet 

merki-tykset ja uudet standardit arvopohjalle

Uusien konseptien, merkitysten ja standardien 

sisäistäminen

Attong & Metz (2012)

Tutki organisaatiosi tarve prosessin parantamiselle

Neuvottele prosessin sidosryhmien kanssa

Toteuta suunnitelma

Toiminta ja tavoitteen saavuttaminen

Luo odotus ja sitoutuminen muutokseen

Sitouta ja innosta henkilöstö – arvioi kehitystä jatkuvasti
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3.6 Lean-periaatteiden implementointi 

3.6.1 Yleisesti lean-implementaatiosta 

Lean-ajattelun 4P-konseptualisoinnin neljä ydinkonseptia ovat filosofia (Philosophy), 

prosessi (Process), ihmiset (People) ja ongelmanratkaisu (Problem solving). Likerin ja 

Meierin mukaan muutos on mahdollista käynnistää mistä tahansa näistä, ja tietyllä tavalla 

kaikkiin niihin pitääkin vaikuttaa, mutta tehokkaimmaksi on osoittautunut aloittaa pro-

sessien jalkauttamisesta. (Liker & Meier 2006 s. 394-395). Tässä yhteydessä on hyvä 

todeta, että myös Vom Brocken mukaan prosessilähtöisyyden implementaatio voidaan 

aloittaa yksittäisestä projektista, mistä se viedään myöhemmin koko yrityksen toimintaan. 

(Vom Brocke et al. 2014)  

Vastalauseista huolimatta Leanin soveltaminen muuallakin kuin valmistavassa teollisuu-

dessa on täysin mahdollista. Likerin mukaan virtausta voi olla vaikea nähdä siellä, missä 

varsinaista tuotantolinjaa ei ole. Tarkkailemalla tekemistä asiakasnäkökulmasta, arvonli-

säyksen aiheuttavan prosessin tunnistaminen on kuitenkin mahdollista. Prosessin tunnis-

taminen auttaa löytämään hukan ja mahdollistaa toimintojen standardoinnin. (Liker 2010 

s. 270-271) 

Lean-ajattelun mukainen toiminta vaatii lean-ajattelun mukaista johtamista. Massatuo-

tantoon verrattuna lean-ajattelun mukainen tuotantojärjestelmä on jo lähtökohdiltaan pal-

jon alttiimpi työntekijöiden omille variaatioille tai satunnaisille pahanteoille. Siksi johta-

minen tulee sovittaa lean-ajatteluun (Mann 2005 s. 10). Lean-ajattelu koostuu Mannin 

mukaan neljästä merkittävästä elementistä:  

1. Johtajan vakioitu työ (Leader standard work) 

2. Visuaalinen ohjaus (Visual controls) 

3. Päivittäinen vastuuprosessi (Daily accountability process) 

4. Johtamiskuri (Leadership discipline) 

Sekä Liker (2010) että Rother (2011) korostavat, että lean-ajattelun tulee olla koko yri-

tyksen kattava ja koko organisaation läpitunkema, eikä yksittäisien työkalujen käyttöön-

otolla ole vaikutusta yrityksen suorituskykyyn (Liker 2010 s. 7, Rother 2011). Lean-ajat-

telun implementaatio on nähtävä laajana kulttuurin muutoksena eikä lyhytaikaisena ku-

lujenkarsimisena. Muutos ei myöskään tapahdu nopeasti, vaan vaatii pitkäjänteistä työtä  

(Liker & Meier 2006 s. 424).  
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Rotherin (2010) mukaan jatkuvan parantamisen ajatuksen jalkauttamisessa organisaa-

tioon tarkoituksena on ihmisten käyttäytymismallien muuttaminen, eikä kyse ole pelkistä 

tekniikoista, käytännöistä tai periaatteista. Luokkahuoneoppimisella on paikkansa tietoi-

suuden lisäämisessä, mutta se ei muuta käyttäytymismalleja. Työpajat eivät kehitä uusia 

käyttäytymismalleja, ja vaikutus heikkenee työpajan päätyttyä. Kulttuurin kehittäminen 

ei onnistu konsulttien avulla, vaan se pitää tehdä organisaation sisäisesti. Mittaustulokset, 

kannustimet ja motivaattorit eivät itsestään tuo haluttua muutosta, eikä uudelleenorgani-

sointi ole ratkaisu jatkuvaan parantamiseen (Rother 2010 s. 218-220) 

Puvanasvaran et al. (2010) ovat löytäneet kirjallisuudesta yleisiä ongelmia lean-imple-

mentaatiossa erityisesti henkilöstön johtamisen näkökulmasta. Niitä ovat olleet muun mu-

assa yrityksen kykenemättömyys oppia ja muuttua, ohjauksen ja projektin aikataulutta-

misen puutteet, lean-ajattelua ei nähdä intuitiivisena toimintajärjestelmänä, työntekijät ei-

vät tunnista hukkaa omassa toiminnassaan, lean-ajattelu nähdään pelkkänä abstraktina 

filosofiana tai sopivaa mallia muutokselle ei löydetä. Tutkijoiden mukaan tulee keskittyä 

ihmisten kunnioittamiseen, taitojen ja tiedon kasvattamiseen ja suorituskykymittareihin 

(Key Performance Indicators, KPI).  Ihmisten kunnioittamisella tutkijat tarkoittavat työn-

tekijöiden tekemistä tietoiseksi lean-ajattelusta ja kysymällä heidän mielipidettään. Myös 

ongelmanratkaisua on tuettava ja mitattava. Lean-toimintatapojen taitojen ja tietojen kas-

vattaminen niin esimies- kuin työntekijätasolla auttaa työntekijät jatkuvasti paraneviin 

suorituksiin. Suorituskykymittareiden avulla työntekijän suoritusta voidaan valmentaa ja 

työntekijä itse näkee oman suoriutumisensa yrityksen tai osaston asetettuun visioon näh-

den.  (Puvanasvaran et al. 2010) 

Gao ja Low (2014) ei suositellut suurille kiinalaisille rakennusurakoitsijoille suoraan To-

yotan johtamisoppien tai Lean-filosofian käyttöönottoa. Kirjoittajien mukaan ennen uu-

sien toimintatapojen implementointia on muutettava ajattelutapaa ja organisaatiokulttuu-

ria. Kirjoittajat korostavat johdon roolia muutoksen onnistumisessa korostetaan. Johdon 

on vaadittava uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja ajattelutavan muutosta. Prosessin 

toiston myötä uudet uskomukset ja arvot, organisaatiokulttuuri, lopulta kehittyy. (Gao & 

Low 2014 s. 328-329)  

Mielenkiintoista onkin huomata, että useat lean-ajattelusta kirjoittaneet, kuten Liker 

(2010), Rother (2011), Gao ja Low (2014) näkevät prosessin jalkauttamisen ennemmin 

tai myöhemmin muuttavan organisaatiokulttuuria, kun taas esimerkiksi muutosjohtamista 
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tutkinut Kotter (1996) näkee tärkeäksi muuttaa kulttuuria ja ajattelutapaa, jotta muutos 

saadaan jalkautettua. Toisaalta Kotterin (1996) muutosaskeleet vaativat muutoksia kaik-

keen toimintaan, jolloin kulttuurin muuttuminen voi tapahtua myös tekemisen kautta. 

Kulttuurin muutos on joka tapauksessa väistämätöntä riippumatta siitä, muuttuuko kult-

tuuri tekemisen kautta vai johtaako johdettu kulttuurinmuutos toimintatapojen muuttumi-

seen.  

Työterveyslaitoksen case-tutkimuksessa tutkittiin lean-toimintatapojen käyttöönoton vai-

kutusta toimihenkilöiden ja työntekijöiden työssä jaksamiseen valmistavan teollisuuden 

yrityksissä. Lean-toimintatapojen vaikutus on pääosin positiivinen työn sisällön ja laadun 

kannalta, koska ne tarkoittavat lisääntyneitä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, kont-

rolloida työtä sekä oppia työssä. Työnkuvista tulee haastavampia ja laajempia. (Seppälä 

& Klemola 2004 s. 177-178) 

Työntekijät eivät kokeneet stressiä muuttuneesta työympäristöstä, mutta toimihenkilöi-

den kokema stressi lisääntyi. Vähentyneet välivarastot ja juuri oikeaan tarpeeseen  

-periaatteen noudattaminen tekivät toimihenkilöiden työstä kiireisempää. Työterveyslai-

toksen näkeminä riskeinä lean-toimintatavoissa olivat tuotannon jatkuva virtaus ja pus-

kureiden vähentäminen, matala organisaatio ja toimihenkilöiden laaja vastuualue. Ris-

kiksi nähtiin myös, että virtauksen korostaminen voi vähentää työnsuunnittelua tietoko-

netta hyödyntävissä tehtävissä. Kohdeyrityksissä havaittiin myös, että vanhemmat työn-

tekijät kokivat työnantajansa ja työnsä positiivisemmin kuin nuoret työntekijät. Näin esi-

miesten tulee erityisesti kohdentaa motivoivia toimenpiteitä nuoriin työntekijöihin. Työn 

kokeminen merkitykselliseksi, itsenäiseksi ja kehittäväksi lisäsi tyytyväisyyttä ja sitoutu-

mista. (Seppälä & Klemola 2004 s. 177-178)  

3.6.2 Lean-rakentaminen ja sen implementointi 

Merkittävin osa pyrkimyksistä soveltaa lean-ajattelua rakennusalalla koskevat niin sanot-

tua lean constructionia. (Höök & Stehn 2008). Tässä työssä käytetään termiä lean-raken-

taminen. Lean-ajatteluun liittyviä työkaluja käytetään niin suunnittelussa (mm. Sacks et 

al. 2013), hankkeen (mm. Dave et al. 2013, Priven et al. 2014) kuin työmaan johtamisessa 

(mm. Faloughi et al. 2014, Laine et al. 2014, Leino et al. 2014, Sacks et al. 2010, Tezel 

et al. 2010) 
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Dave et al. (2013, s. 29) mukaan lean ja tietomallintaminen (Building information mode-

ling, BIM) ovat molemmat prosessiorientoituneita kokonaisuuksia, joiden jalkauttaminen 

on tehokasta jatkuvana, integroivana prosessina. Niiden yhdistäminen ja jalkauttaminen 

samanaikaisesti on hyödyllistä BIMin toimiessa teknisessä mielessä alustana lean-ajatte-

lun jalkauttamisella. Etenkin BIM:iin yhdistettäessä vaikutus toimitusketjuun on merkit-

tävä. (Dave et al. 2013 s. 29-30) Prosessien, ihmisten ja teknologisten seikkojen välinen 

suhde on jotakuinkin 40:40:20. Merkittävimmät panostukset tulee kohdistaa prosesseihin 

ja ihmisiin, teknologian merkitys on niihin verrattuna huomattavasti vähäisempi. (Shel-

bourn et al. 2007 s. 366) 

Taulukkoon 14 on koottu viimeaikaisten lean-rakentamista käsitelleiden tutkimusten tu-

loksia.  Yhteenvetona voidaan todeta, että lean-rakentamisen konseptin tietoisuuden li-

sääminen edesauttaa toimintatapojen jalkautumista, johdon sitoutuminen on ensiarvoisen 

tärkeää, johtamisen tulee olla ihmislähtöistä ja oppimista tukevan ympäristön luominen 

on tärkeää. Pelkkien työkalujen käyttämisen sijaan kokonaisvaltainen filosofia ihmisten 

voimaannuttamisesta ja kulttuurin luomisesta lähtien on tärkeää.  
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Taulukko 14. Viimeaikaisten lean-rakentamisen implementaatioartikkeleiden tärkeimmät opit 

  

Työkalut Kontekstit Havainnot (ongelmat tai korjaustoimenpiteet) Tutkimus

5S, ylhäältä 

alas, alhaalta 

ylös

Ylhäältä alas 

(top down ), 

alhaalta ylös 

(bottom up )

Ylhäältä alas: työkaluja käytettiin käskettynä, 

taloudellista vaikutusta vaikea mitata. Alhaalta 

ylös -menetelmä: henkilöstö sitoutui oma-

aloitteisesti, arvoa tuottamattomat toimet 

pystyttiin identifioimaan. 5S-menetelmä otettiin 

hyvin käyttöön työmailla. Lean hyvä ajatella 

kokonaisvaltaisena filosofiana, ei vain 

työkaluina.

Berroir et al. 

(2015)

Vakiointi, 

hukan 

eliminointi, 

toimitusketjun 

tehokkuuden 

ja yhteistyön 

parantaminen

Sosiaalinen, 

taloudellinen, 

kulttuurinen

Ongelmat johtuivat tietoisuuden puutteesta lean-

toimintatavoista ja valitusta strategisesta 

suunnasta. Etenkin etäisten työmaiden 

vaatimukset on otettava huomioon 

jalkautuksessa. Tiedon ja tietoisuuden 

lisääminen (etenkin lean-implementaatioon 

osallistuvilla) on avainasemassa vastarinnan 

vähentämisessä. Strateginen suunta, joka ohjaa 

toimintaa, on välttämätön.

Chesworth 

(2015)

Last Planner Last plannerin 

käyttö

LP:n käyttössä harvoin saavutetaan kaikkia 

työkalun teoreettisia etuja. Pitkän tähtäimen 

suunnittelu epämääräistä, epäselvä suunnittelun 

vastuutus, seuranta ja valvonta toteutuu 

vaikeasti

Dave, 

Hämäläinen, 

Koskela 

(2015)

KanBIM Lean ja BIM Rakennusprosessin ja statuksen visualisointi, 

lopputuotteen ja työmenetelmien visualisointi, 

tuki suunnittelulle, imun ja virtausjärjestelmän 

implementointi, pilottikokeilut jatkuvan 

prosessikehityksen tueksi. 

Sacks et al. 

(2010)

Last Planner Oppiva 

organisaatio, 

hiljainen ja 

eksplisiittinen 

tieto

Last Planner -työkalun käyttö fasilitoi oppimisen 

palautekytkentöjä mahdollistaen kahden 

palautekytkennän oppimisen. Vaatimuksena 

kuitenkin oikeanlainen johtaminen, jotta 

oppimista tukeva ilmapiiri syntyy. 

Skinnarland 

& Yndesdal 

(2012)

Last Planner Kahden palaute-

kytkennän 

oppiminen

Oppimista tukevan ympäristön luominen ja 

oppimiseen kannustaminen on johdon vastuulla. 

Tarvitaan myös ryhmäoppimista tukeva 

systemaattinen toimintatapa

Skinnarland 

& Yndesdal 

(2014)

Tominnallinen 

oppiminen, 

kanban, 

jatkuva 

virtaus

Aluerakennus-

kohteen 

logistiikka

Työmaan logistiikka simuloitiin kahtena 

pelikierroksena. Sovellettaessa jatkuvan 

virtauksen periaatetta, odotusaika väheni, hukka 

ja huonoksi mennyt materiaali saatiin 

eliminoitua kokonaan ja tarvittavien kuorma-

autojen määrä väheni 25 %

Von Heyl 

(2015)

Lean 

construction 

Lean 

constructionin 

tunteminen ja 

käyttö, Last 

Planner

Tutkituista tanskalaisyrityksistä vain 23 % tunsi 

LC:n, 6 % sovelsi sitä käytössä. 

Kirjallisuustutkimuksessa todettiin ongelmia 

käsitteellistämisessä ja implementaatiossa. Last 

Planneria käytettiin vajavaisesti tai väärin

Wandahl 

(2014)
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3.7 Muutosjohtaminen esimiestasolla 

3.7.1 Valmentava johtaminen 

Edellä käsitellyn ihmis- ja asiajohtajuuden lisäksi 1990-luvulla on esitelty kolmas aspekti, 

muutoksen ja kehityksen aikaansaaminen. Johtajan ulottuvuuksista ihmiskeskeisyys vai-

kuttaa uusien ideoiden tuottamiseen ja omien ajatusmallien kyseenalaistamiseen, ilmapii-

rin parantamiseen ja ryhmän toiminnan parantamiseen. Asiakeskeinen johtajuus liittyy 

selkeään ohjeistukseen, suunnitteluun ja valvontaan. Kehittäminen tässä tarkoittaa yrittä-

jämäistä ja aktivoivaa johtamista sekä tavoitteen asetantaa ja palautteen antamista. (Vii-

tala 2007 s. 80-81). Viitalan mukaan Unto Pirnes on ensimmäisiä kirjoittajia, joka on 

käsitellyt johtajuutta valmentavasta näkökulmasta (Viitala 2007 s. 80). Pirneksen mukaan 

alaisiaan, työtään ja yhteistyökumppaneitaan kehittävä esimies on kehittymisen korkeim-

malla ja jalostuneimmalla tasolla. (Pirnes 2004 s. 204) 

Valmentamisesta tulee mieleen urheilu, ja vertaus onkin osuva. Valmentavasta johtami-

sesta puhutaan usein termillä coaching, joka on lainattu urheiluvalmennuksesta (Viitala 

2007 s. 84). Viitalan mukaan puhumalla valmennuksesta korostetaan sekä markkinoiden 

kilpailuasetelmaa että työyhteisöjen toimintaa joukkueena (Viitala 2005 s. 310). Kirjalli-

suudessa on erotettavissa myös konsultointialaan viittaaminen termillä coaching, kun taas 

linjaesimiehistä puhuttaessa käytetään termiä valmentaminen tai valmentava johtaja. 

Tässä työssä terminä käytetään valmentamista.  

Viitala on löytänyt kirjallisuudesta kaksi näkökulmaa valmentavaan johtajuuteen. Ensim-

mäinen muistuttaa perinteistä urheiluvalmentajaa, joka on jopa dominoiva, sekä kontrol-

loi, ohjeistaa ja neuvoo. Valmentaja tietää selkeästi valmennettavan tehtäväkentän ja työn 

vaatimukset ja tehtävien suorittamiseen tarvittavat keinot. (Viitala 2005 s. 310, Viitala 

2007 s. 85) Näkökulma muistuttaa hierarkkisessa organisaatiossa edenneen esimiehen 

asemaa, jossa hän on toiminut alaisensa tehtävässä ja osaa tehtävän hyvin, ehkä alaistaan 

paremmin.  

Toinen näkökulma valmentavaan johtajuuteen on voimaantumista edistävä. Johtaja mo-

tivoi alaistaan, rohkaisee kyseenalaistamaan tottumuksensa ja tukee tätä oppimisessa, 

sekä oman tehtävänsä, organisaation ja sen tapahtumien ymmärtämisessä. Näkökulman 

keskiössä on valmennettava ja valmentaja tukee valmennettavan itsereflektiota. Ero 
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edellä mainittuun, määräävään valmentajaan on merkittävä, ja on johtajan oman ammat-

titaidon varassa ymmärtää, missä tilanteissa tarvitaan jämäkkää ohjaamista, milloin alai-

sen oma näkemys tulee asettaa korkealle. (Viitala 2007 s. 85)  

Valmentavan johtajuuden ideologiseen perustaan kuuluu ajatus siitä, että valmentava joh-

taja on vastuussa organisaatioiden henkisen pääoman kehittämisestä ja uudistamisesta. 

Johtajaotteen tulisi siirtyä ohjauksesta ja valvonnasta kohti alaisen voimaannuttamista 

löytämään ja hyödyntämään parhaat mahdollisuutensa. Viitalan mukaan valmentamisen 

kaksi ulottuvuutta ovat voimaannuttaminen (empowerment) ja mahdollistaminen (facili-

tating). Voimaannuttaminen lisää alaisissa pystyvyyden ja toimintavapauden tunnetta, 

mahdollistaminen tarkoittaa esteiden raivaamista ja resurssien järjestämistä. (Viitala 2005 

s. 310) 

Viitalan mukaan usein puhutaan esimiehistä valmentajina ilman, että varsinainen valmen-

tajan rooli näkyy käytännön esimiestyössä. Tästä syystä esimiehen tehtävänkuvassa tu-

leekin yhteisesti määritellä, mitä valmentajan rooli tarkoittaa. (Viitala 2005 s. 311) 

Pirnes korostaa valmentavan esimiehen vahvaa arvopohjaa, hyveellisyyttä, herkkyyttä 

alaisten ja kollegojen tunteille ja yleistä esimerkillisyyttä. Hänen mukaansa valmentavan 

johtajan tulee havaita alaisen kehitystaso ja suunnata kannustuksensa alaisen kypsyysta-

soa korottavasti, jotta alainen jatkuvasti ylittää itsensä, sitoutuu ja innostuu kehittymään 

ja tavoittelemaan kasvavia haasteita. Onnistuneessa, positiiviseen kehityssykliin johta-

vassa valmentavassa johtamisessa on Pirneksen mukaan kyse eräänlaisesta alijohtami-

sesta, kun taas ylenmääräisen valvova johtamistyyli, ylijohtaminen, taannuttaa. (Pirnes 

2004 s. 205-206).  

Valmentava esimies johtaa arvojen kautta. Esimiehen tulee olla lojaali yrityksen arvo-

pohjalle, minkä lisäksi hänen oman arvomaailmansa tulee olla tasapainossa. Valmentavan 

esimiehen tulee olla esimerkillinen toiminnassaan ja osoittaa olevansa olemassa johdet-

taviaan varten. Hän edistää alaistensa kasvua ja kehittymistä joka päivä. Valmentavana 

esimiehenä toimiminen vaatii paitsi laajaa ammatillista osaamista, myös kokemuksen 

tuomaa elämänviisautta ja psykologista silmää. Pirnes myöntää, että tulosvastuullisten 

tehtävien hoitaminen ja samanaikaisesti valmentavana esimiehenä toimiminen ei välttä-

mättä ole toimiva yhdistelmä, koska niin monia tehtäviä ei yksi ihminen pysty hoitamaan 

hyvin samanaikaisesti, vaikka tahtoa olisikin. (Pirnes 2004 s. 205-206) 
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Hirvihuhta (2006, s. 41-42) tarkastelee valmentajaa organisaation ulkopuolisen konsultin 

roolissa. Hän löytää valmentavalle esimiehelle seitsemän mahdollista roolia. Ensimmäi-

sestä viimeiseen valmentajan osuus keskustelun ohjaajana ja vallankäyttäjänä vähenee. 

Mainitut seitsemän roolia ovat: 

1. Asiantuntijakonsultti, neuvonantaja 

2. Sovittelija ristiriidan osapuolten välillä 

3. Opettaja, kouluttaja, osaamisen valmentaja 

4. Ystävä, kollega 

5. Prosessikonsultti 

6. Kannustaja, tukija 

7. Fasilitaattori, mahdollistaja.  

Asiantuntija toimii nimensä mukaisesti tietyn osa-alueen asiantuntijana. Hän kertoo, mi-

ten asiat tehdään ja valvoo työskentelyä. Lyhyellä tähtäimellä tulokset voivat olla hyviä, 

mutta kehittymisen kannalta malli voi olla lannistava (vrt. Pirneksen mainitsema ylijoh-

taminen). Sovittelijan tulee pitää langat käsissään ja olla tilanteessa jämäkkä. Sovittelun 

osapuolia ei pidä päästää riitelemään, vaan osapuolien mielipiteet on kuunneltava liittou-

tumatta kummankaan kanssa. (Hirvihuhta 2006 s. 43-44) 

Opettaja aloittaa kouluttamalla aihetta, mutta siirtyy pian kysymysten esittämiseen ja val-

mennettavan omien ratkaisujen etsimiseen. Valmennettavan itsereflektio on merkittä-

vässä roolissa. Tilanteen on oltava luottamuksellinen, jotta valmennettava voi myöntää 

mahdollisen epävarmuutensa. Ystävä- tai kollegarooli voi olla hyödyllinen jonkin asian 

syvemmässä käsittelyssä, jolloin esimerkiksi yksityiselämän työhön asti vaikuttavat haas-

teet voivat nousta esiin ja niistä voidaan keskustella. On kuitenkin olemassa voimakas 

riski, että ystäväroolissa valmentaja lipsuu omasta ammatillisesta roolistaan ja menettää 

kykynsä haastaa ja sparrata valmennettavaa. (Hirvihuhta 2006 s. 45-47) 

Prosessikonsultin rooli tarkoittaa lähinnä kehitysprojektin, organisaatiouudistuksen tai 

muun sellaisen asiantuntijan roolissa toimimista. Prosessikonsultti voi olla myös esimies-

tason henkilöiden kouluttajana. Kannustaja innostaa valmennettavaa ja rohkaisee aiem-

man menestyksen siivellä eteenpäin. Tässä tilanteessa valmentajalla tulee olla selkeä 

kuva siitä, mikä on valmennettavan aiemman kehityksen taso, ettei valmentaja innosta 

kehityksessä väärään suuntaan. Fasilitaattorin määritelmiin kuuluu dialogin vetäjä, työs-

kentelyn mahdollistaja, käynnistäjä ja myötävaikuttaja. Dialogilla viitataan etenkin ryh-

mätyötilanteiden keskusteluun, joissa fasilitaattorin tehtävänä on huolehtia keskustelun 
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suunnan pitämisestä ja puuttua poikkeamiin yhteisesti sovituista toimintatavoista. Fasili-

taattori voi toimia myös kahdenkeskisissä tilanteissa antamalla tilaa keskustelulle lykkää-

mällä johtopäätösten tekemistä siihen, kunnes aihe on käsitelty kunnolla. Keskustelu on 

kuitenkin pidettävä aisoissa, ettei se karkaa liian korkealentoiseksi. Valmennettavan on 

saatava keskustelusta konkreettista hyötyä.  

Viitalan, Pirneksen ja Hirvihuhdan lähestymistavoista valmentamiseen tai valmentavaan 

johtajuuteen on erotettavissa konsulttivalmentajan ja esimiesvalmentajan rooli. Hirvi-

huhta kuvailee nimenomaan organisaation ulkopuolista konsulttivalmentajaa, kun taas 

Pirnes ja Viitala kuvailevat valmentavaa esimiehestä. Ei kuitenkaan liene mahdotonta, 

etteikö Hirvihuhdan käsittelemät valmentajan roolit toimisi normaalissa esimies-alaissuh-

teessa. Alaisen ammattitaidon karttuessa esimiehen rooli voi käydä läpi Hirvihuhdan roo-

lit ja muuttua neuvonantajasta kouluttajan kautta kannustajaksi tai jopa mahdollistajaksi.  

Kuvatessaan Toyota Production Systemiä Rother kuvaa valmentavan johtajuuden piir-

teitä.  Valmentavan esimiehen päällimmäinen tehtävä ei ole suoraan prosessin paranta-

minen, vaan työntekijöiden parannuskyvyn parantaminen. Johtajat opettavat työnteki-

jöitä, jotka oppimansa perusteella parantavat prosesseja (Rother 2011 s. 172). Rotherkin 

vertaa valmentamista urheilijan harjoitteluun: todellisissa suoritteissa kokeillaan jatku-

vasti pieniä parannuksia, eikä pyritä kerralla, yhdellä koulutuksella saamaan aikaan suurta 

muutosta. Painopiste on tekemisessä. Rotherin mukaan luokkahuoneopetuksella on paik-

kansa tietoisuuden lisäämisessä, mutta varsinaista muutosta tekemisen tapaan sillä ei saa-

vuteta. Toyotan oma niin kutsuttu valmennuskata perustuu vahvasti mentori-mentoroi-

tava -malliin, jossa jokaisella henkilöstön jäsenellä on sekä mentori, että mentoroitava. 

Mentori opastaa ja valmentaa mentoroitavaansa parempiin tuloksiin ja parannuksiin hyö-

dyntämällä mentoroitavan omaa oivallusta. Työkaluna on kysymysten esittäminen, jotka 

auttavat mentoroitavaa oivaltamaan. Mentori ei ohjaa mentoroitavaa kohti tiettyä, ennalta 

määrättyä ratkaisua, vaan kysymysten tarkoituksena on yhtä lailla ohjata mentoroitavaa 

ja auttaa mentoria ymmärtämään, miten mentoroitava ajattelee ja lähestyy ratkaisua. (Rot-

her 2011 s. 175-176) 

Toyotan mallissa merkittävää onkin mentorin vastuu: Mentoroitava on vastuussa tekemi-

sestä, mutta mentori tuloksista. Mentori ei saa antaa valmiita vastauksia mentoroitavalle, 

sillä valmiit ratkaisut estävät mentoroitavan omien kykyjen kehittymisen. Pienien virhei-
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den salliminen auttaa mentoroitavaa löytämään ratkaisun ja mentoria näkemään, minkä-

laiselle valmennukselle on tarvetta. Näin mentori voi havaita osaamisen tason ja sen, 

mistä taidoista on vajausta. Mentorointimalli on Rotherin mukaan tehokkaampi kuin lu-

ento-opetus, kirjoitetut dokumentit tai suora ohjeistaminen. Yrityksen yhteisen toiminta-

tavan omaksuminen on tehokasta ja tieto kulkee organisaatiossa sekä alas, että myös ylös-

päin. (Rother 2011 s. 177-178) 

3.7.2 Tunneäly 

Tunneälyn käsitteellä on haluttu kuvata perinteisten älykkyysmallien sijaan sellaista kom-

petenssia, joka on älykkyyden lisäksi myös ihmisen tunteet tunnistavaa ja niitä oikealla 

tavalla hyödyntävää, sekä myös omaa toimintaansa muiden tunteisiin sovittavaa. Tutki-

muksessa on käytetty monia teorioita ja määritelmiä tälle, taulukossa 15. Ensimmäiset 

tunneälystä puhuneet tutkijat ovat Saarisen mukaan Mayer ja Salovey 1980- ja 1990 -

luvun taitteessa. (Saarinen 2007 s. 44). (Saarinen 2007 s. 38-44) 

Taulukko 15. Kolme lähestymistapaa tunneälykkyyteen Saarisen (2007) mukaan. 

 

Daniel Goleman (1999) mukaan tunnetaidot koostuvat tunteiden havaitsemisesta ja nii-

den käyttämistä sosiaalisia kykyjä hyödyntäen päämäärien saavuttamiseen. Tunnetaitoja 

voi käyttää työelämässä hyödykseen. Tunneäly tarkoittaa mahdollisuuksia oppia käytän-

nön taitoja, joiden perusta on tunneälyn viidessä osa-alueessa. Tunneäly koostuu itsetun-

temuksesta, motivoituneisuudesta, itsehallinnasta, empatiasta ja ihmissuhteiden hoidosta. 

Tarkempi luettelointi taulukossa 16. Golemanin mukaan esimerkiksi se, että ihminen on 

empaattinen, ei vielä auta hyödyntämään taitoa työelämässä, vaan tunneälyä tulee oppia 

hyödyntämään, jotta voidaan puhua tunnetaidosta. Empatialla ei tarkoiteta sitä, että vält-

tämättä myönnytään vastapuolen vaatimuksiin: vaikka vaatimukset ymmärretään, niitä ei 

tarvitse hyväksyä tai olla samaa mieltä (Goleman 1999 s. 215).  Tunnetaitojen oppimiseen 

Näkökulma tunneälyyn Kiinnostuksen kohde Kytköksissä

Älykkyyden laji

Emotionaalisen informaation älykäs 

hyödyntäminen (esim. tunteiden 

tunnistaminen)

Yleis- tai 

standardiälykkyysmalleihin

Piirre, ominaisuus

Sopeutumiseen ja selviytymiseen 

liittyvät piirteet ja ominaisuudet 

(esim. joustavuus)

Persoonallisuus- ja piirreteorioihin

Kompetenssi

Opitut taidot ja kompetenssit 

tehokkaan toimintatavan taustalla 

(esim. vaikuttaminen)

Työelämän kompetenssimalleihin
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tunneäly antaa hyvät edellytykset (Goleman 1999 s. 40). Myös teknisissä tehtävissä tun-

neälyllä on merkitystä (Goleman 1999, s. 44-45).  

Taulukko 16. Tunneälyn osa-alueet ja niihin liittyvien tunnetaitojen yleisluokitus Golemanin (1999) 

mukaan 

 

Golemanin mukaan tunneälyn osa-alueet ovat toisistaan riippumattomia, vuorovaikuttei-

sia ja hierarkkisia (mm. itsetuntemus on välttämätöntä tunteiden hallinnan ja empatian 

kannalta). Ne ovat edellytyksiä tunnetaitojen hyödyntämisen kyvylle, mutta eivät yksi-

nään riittäviä tunnetaidoissa harjaantumiselle. (Goleman 1999 s. 41-44) Erityisen merkit-

täviä tunnetaidot ovat johtajille (Goleman 1999 s. 48-64). Muutosjohtamisessa tärkeää on 

pitää huoli koko yhtiön henkilöstön hyvinvoinnista ja hyvästä hengestä: johtaja välittää 

tunteet alaisilleen ja antaa heille tarmoa (Goleman 1999 s. 218).  

Golemanin mukaan johtajan tehtävään tarvittavia kykyjä ovat kunnianhimo, itseluotta-

mus ja sitoutuminen sekä sosiaaliset taidot, kuten vaikuttaminen, yhteisötuntuma ja em-

patia. Tunneälyn ja –taitojen ulkopuolelta johtajan kykyihin kuuluu älylliset kyvyt, kuten 

kokonaiskuvan hahmottaminen, suurien linjojen erottaminen ja tulevaisuuteen ajattele-

minen. (Goleman 1999 s. 220).  

Henkilökohtaiset taidot Itsetuntemus

Tietoisuus omista tunnetiloista

Itsearviointi

Itseluottamus

Itsehallinta

Itsekuri

Luoteettavuus

Tunnollisuus

Joustavuus

Innovatiivisuus

Motivoituminen

Kunnianhimo

Sitoutuminen

Aloitekyky

Optimismi

Sosiaaliset taidot Empatia

Muiden ymmärtäminen

Muiden kehittäminen

Palvelualttius

Moninaisuuden hyväksikäyttö

Yhteisötuntuma

Sosiaaliset kyvyt

Vaikuttaminen

Viestintä

Ristiriitojen hallinta

Johtajuus

Muutosvalmius

Suhteiden solmiminen

Yhteistyö

Tiimityötaidot
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Muutosvalmiit ihmiset huomaavat muutostarpeet ja poistavat esteet niitten edeltä. He ky-

seenalaistavat, ajavat uudistuksia ja näyttävät esimerkkiä. Muutosjohtajat ovat itseluotta-

vaisia, vaikuttavia, sitoutuneita, motivoituneita, aloitekykyisiä ja optimistisia ja heillä on 

hyvä tuntuma yhteisöön. Muutosta johtavan esimiehen on oltava karismaattinen ja innos-

tava. (Goleman 1999 s. 229-231) Johtajan on osattava olla tiukka sekä vaatimustensa suh-

teen että korjaavissa toimenpiteissä. Empaattinen esimies osaa olla jämäkkä siten, että 

alaisille ei jää epäselväksi, mitä odotetaan. Kovia päätöksiä ei tehdä piittaamattomasti tai 

häikäilemättömästi, ja raaka vallanhimo on pidettävä kurissa.  (Goleman 1999 s. 224-

225)  

Saarisen (2007) mukaan lukuisat tutkijat ovat kritisoineet Golemanin popularisoimia tun-

neälymäärittelyjä siten, että ne ”eivät täytä tieteelliselle käsitteelle ja tutkimukselle ase-

tettuja vaatimuksia” (Saarinen 2007 s. 45) ja että ”(Golemanin) tunneäly edustaa kaikkia 

niitä positiivisia ominaisuuksia, jotka eivät ole ÄO:ta (Saarinen 2007 s. 47).  

Saarinen (2007 s 54) itse pitäytyy ja käyttää tutkimuksensa viitekehyksenä Mayerin ja 

Saloveyn vuonna 2000 julkaisemaa tunneälymallia, jonka osa-alueet on esitetty taulu-

kossa 17. Saarinen myöntää tunneälyn kehittämisellä olevan hyötyä työelämässä. Tun-

neälyllä on merkitystä muun muassa työhön sitoutumisessa, työtyytyväisyydessä, asen-

noitumisessa organisaatiomuutoksiin ja tuottavuudessa (Saarinen 2007 s. 62).  

Saarinen keskittyy tutkimuksessaan ensisijaisesti johtamiskäyttäytymiseen, eikä johtajan 

piirteisiin tai karismaattisuuteen. Tunneäly määrittää ja ohjaa vuorovaikutussuhteita. Saa-

rinen toteaa, että hänen tutkimuksensa perusteella voidaan huomata, että suomalaisen esi-

miehen tunnemaisema on maineestaan huolimatta laaja. Hänen mukaansa esimiehillä on 

erityisesti puutteita omien tunteiden havainnoinnissa ja käsittelyssä sekä ilmaisemisessa.  

Tunneälyn viitekehyksistä on löydettävissä yhtymäkohtia muihinkin käsiteltyihin johta-

misviitekehyksiin. Esimerkiksi tunteiden säätely ja hyödyntäminen vertautuu valmenta-

van johtamisen onnistumisista iloitsemiseen, missä positiivinen tunne näytetään selkeästi 

ja sitä hyödynnetään palkitsemistarkoituksessa. Tunteen on tarkoitus tarttua esimiehestä 

alaiseen. Valmentavan johtajan taitoja ja tunneälyä tarvitaan etenkin haastavampien alais-

ten kanssa toimiessa. (mm. Saarinen ja Aalto-Setälä 2007 s. 24-25) 

Muutoksen johtamisen suhteen tunneälytaitojen hyödyntämistä voidaan tarkastella muu-

tosten aiheuttamien tunnemyrskyjen suhteen. Työelämässä tapahtuviin muutoksiin liittyy 
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luonnollisesti tunteita, ja niiden oikeanlaisella käsittelyllä voidaan olettaa saatavan pa-

rempia tuloksia muutosten läpiviennissä. (Saarinen 2007 s. 177)  

Taulukko 17. Meyerin ja Saloveyn tunneälymallin osa-alueet Saarisen (2007 s. 54-55) mukaan 

 

 

  

Osa-alue Osa-alueen sisältämät kyvyt

Havainnointi, arviointi ja ilmaisu

Kyky tunnistaa emootioita itsessä, muissa ja 

ympäristössä; kyky ilmaista emootioita; kyky 

erottaa aito ja epäaito tunteiden ilmaisu

Ajattelun emotionaalinen fasilitointi

Emootiot kohdentavat tarkkaavaisuuden 

tärkeään informaatioon; emootiot ovat 

käyttökelpoisia tunteita koskevan 

päätöksenteon ja muistamisen tueksi; 

mielialanvaihtelut optimistisesta 

pessimistiseen kannustavat vaihtoehtojen 

pohdiskelemiseen; emotionaaliset tilat 

kannustavat ongelmanratkaisuun

Emootioiden ymmärtäminen ja analysointi; 

emotionaalisen tiedon käyttäminen

Kyky nimetä emootioita ja tunnistaa 

emootioiden sanallisia ilmauksia; kyky tulkita 

emootioiden merkityksiä 

vuorovaikutussuhteissa; kyky ymmärtää 

monimutkaisia tai jopa ristiriitaisia tunteita; 

Kyky tunnistaa tunteiden todennäköisiä 

vaihteluita

Reflektiivinen emootioiden säätely 

emotionaalisen ja intellektuaalisen kasvun 

edistämiseksi

Avoimuus tunteille, myös epämiellyttäville; 

Kyky reflektoiden mennä mukaan tunteeseen 

tai irrottautua siitä sen mukaan, kuinka 

informatiivinen tai käytettävä se on; Kyky 

reflektoiden monitoroida emootioita suhteessa 

itseen ja toisiin; Itsessä ja toisissa esiintyvien 

emootioiden hallinta säätelemällä kielteisiä ja 

voimistamalla positiivisia tukahduttamatta tai 

liioittelematta niiden informaatiosisältöä
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3.8 Yhteenveto muutoksen johtamisesta 

Edellä on käyty läpi useita muutoksen johtamisen viitekehyksiä. Yhtäläistä niissä on voi-

makas painotus ihmisten johtamiseen. Selvimmin tämä näkyy muutosjohtamisessa, missä 

Kotter (1996) toteaa vain neljäsosan muutoksen johtamisesta koostuvan asioiden johta-

misesta (eli niin sanotusta managementista). Muutkin muutosjohtamisen viitekehykset 

huomioivat ihmisjohtajan. Mahdollistavan ja voimaannuttavan valmentavan johtajan 

(Viitala 2005, Viitala 2007, Pirnes 2004) ominaisuuksien yhtymäkohtia löytyy myös Bas-

sin (1991) transformationaalisesta johtamisesta. Gilley et al. (2009) näkevät ihmisen 

muutoksen keskiössä.  

Lean-ajattelu ja lean-periaatteiden mukaiset johtamisen viitekehykset ohjaavat yhtä lailla 

ihmiskeskeiseen käsitykseen organisaatiosta. Lean-ajatteluun liittyvä mentorointi (Rother 

2011) liittyy vahvasti valmentavan johtamisen piirteisiin. Valmentavan johtajan ominai-

suuksiin on helppo löytää yhtymäkohtia tunneälyn (Saarinen 2007, Goleman 1999) ken-

tältä. Todennäköisesti kaikissa mainituissa malleissa kuvataan hyvän, voimaannuttavan, 

muutosta tuloksekkaasti eteenpäin vievän, henkilöstön sitoutumista ja työtulosta paranta-

van johtajan ominaisuuksia. 

Schein (2010) lähtee muutokseen kulttuurin muutoksen kautta, Adler (1999) taas katsoo 

organisaatiota osallistavan ja mahdollistavan organisaation viitekehyksessä. Kuitenkin 

samoja ominaisuuksia on havaittavissa valmentavassa johtamisessa ja jopa tunneälyn 

kontekstissa. Sosiotekninen teoria käsittelee teknisistä tekijöistä ja ihmisistä koostuvan 

työyhteisön toimimista, mutta vahvana siinäkin kulkee ihmisen osuus toimintaan ja sen 

huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Organisaation oppimisen viite-

kehykset ohjaavat myös muutoksen johtamista huomioimalla opin leviämisen organisaa-

tiossa. Kuvassa 9 on yhteenveto muutoksen johtamisen viitekehyksistä.  

 

Kuva 9. Mahdollistava yrityskulttuuri, koonti työssä esitellyistä malleista 

  

Mahdollistava 

toimintaympäristö
Mahdollistava johtaminen

Mahdollistavat 

toimintatavat

Mahdollistava organisaatio

Muutosta tukeva kulttuuri

Palautteen keruu

Transformationaalinen 

johtaminen

Valmentava johtaminen

Tunneälykäs johtaminen

Organisaation oppimista 

tukevat toimintatavat
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4 Tulokset 

4.1 Tulosten esittely 

Tässä luvussa käydään läpi yrityksen nykytila prosessilähtöisyyden näkökulmasta. Näke-

mys on tutkijan oma. Se on muodostettu teemahaastatteluissa haastateltavien antamien 

vastausten perusteella ja yrityksen tarjoamien dokumenttien pohjalta. Tulokset käydään 

läpi seuraavista näkökulmista: 

 Yrityksen nykytila 

 Kokemukset hankintaprosessin jalkautuksesta 

 Käsitys prosesseista ja prosessilähtöisyydestä 

 Haastateltavien ehdotukset toimintatapojen jalkautukseen 

 Yrityksen tavoitetila 

4.2 Viiteyrityksen nykytila ja prosessilähtöisen toiminnan ku-

vaus 

Fira on rakennusalan yritys, jossa prosessilähtöiseen johtamiseen siirtyminen on strategi-

nen päätös. Liiketoimintamalli on asiakaslähtöinen. Yrityksessä panostetaan uusien tek-

nologioiden soveltamiseen ja pyritään kehittämään uusia liiketoimintamalleja ja -konsep-

teja. Ylin johto on sitoutunut muutokseen.  

Fira on perustettu vuonna 2002. Alkuvaiheessa pääosan yrityksen toiminnasta muodosti 

vaativien betonirakenteiden urakointi sekä kokonaisurakkamuotoiset kilpailu-urakat. 

Nyttemmin on siirrytty yhä enemmän palvelulähtöiseen toimintaan, missä pyritään tuot-

tamaan lisäarvoa toteuttamalla hankkeita yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yrityksen liike-

vaihto vuonna 2014 oli XX miljoonaa euroa ja henkilöstö haastatteluhetkellä YYY hen-

kilöä.  (Fira 2015a) 

Prosesseille on kehitysryhmät, joissa nimensä mukaisesti kehitetään prosesseja. Varsinai-

sen prosessin kehittämisen lisäksi luodaan ja kehitetään työssä käytettävät mallipohjat ja 

työohjeet, määritellään henkilöstön koulutus- ja perehdytysohjelmat. Kehitysryhmään 

myös koostetaan osaaminen prosessin toiminta-alueelta, jotta ryhmässä tunnetaan työ-

maiden parhaat käytännöt eri roolien näkökulmasta. Kehitysryhmässä on edustus kaikista 

rooleista, niin työmaalta, työpäälliköistä, kuin tuotantojohdostakin.  
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Firan prosessinomistajan käsikirjassa valmentavaa johtamista käsitellään urheiluvalmen-

taja-analogian kautta. Valmentaja hioo alaisensa suoritukset huippukuntoon. Kehittämi-

nen on pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Hyvistä suorituksista iloitaan ja 

huonoista otetaan opikseen, mutta ei keskitytä murehtimiseen. Itsereflektiolla on tärkeä 

rooli. Valmentaja toimii myös esikuvana valmennettavalleen. Tavoitteena on kehittää yk-

silön ja tiimin ongelmanratkaisutaitoa, eikä tarjota valmiita ratkaisuja ja tehtyjä päätöksiä 

passivoiden työntekijää. (Fira 2015b s. 31-33)  

Firan toimintajärjestelmä kuvaus on toteutettu QPR Software Oyj:n web-pohjaisella jär-

jestelmällä, johon kaikilla yrityksen työntekijöillä on pääsy. Järjestelmässä on visuaaliset 

kuvaukset prosesseista. QPR:n tilannepohjaisista kuvauksista on linkitys asiaankuulu-

vaan mallipohjaan M-files-dokumentinhallintajärjestelmässä. M-filesin toimintaperiaate 

on metatietoihin perustuva, eli sama dokumentti on löydettävissä eri reittejä riippumatta 

kansiorakenteesta. Myös kaikkien käynnissä olevien työmaiden dokumentit on nähtävillä 

M-filesissä koko tuotantohenkilöstölle, eli tarvittaessa muiden työmaiden dokumentteja 

voi selata. Myös hankinnan keskeisenä tietovarastona toimii M-files-järjestelmä, johon 

on tallennettuna muun muassa toimittajatietokanta. (Fira 2015a) 

Firan organisaatioon kuuluu yrityksen johto ja tukitoiminnot, prosessit ja niiden omistajat 

ja vertikaalisesti toimitusjohtajan alla tuotantojohtaja, työpäälliköt ja työmaat. Organisaa-

tiota ei ole kuvattu organisaatiokaaviolla. 

Prosessinomistajan malli on kolmivaiheinen, joista ensimmäisessä vaiheessa määritetään 

prosessi, toisessa vakioidaan prosessi ja kolmannessa siirrytään jatkuvan parantamisen 

vaiheeseen. Prosessijohtamisen henkilöroolivastuut on jaettu seuraavasti: 

Prosessinomistaja: Dokumentaatio, ensimmäinen perehdytys, auditointi, 

jatkuvan kehityksen koordinointi. 

Esimies: Toinen perehdytys, toiminnan vakiointi, edellytyksien varmistami-

nen ja jatkuvaan kehittämiseen haastaminen. 

Työntekijä: Prosessien mukainen toiminta, epäkohtien esille tuonti, aktiivi-

nen ongelmanratkaisu yhdessä muiden kanssa sekä toiminnan fiksuuden 

jatkuva arviointi. (Fira 2015b) 
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Esimiehen tehtävä on siis jatkaa prosessinomistajan antamaa perehdytystä aiheeseen. Pro-

sessinomistaja auditoi prosessinmukaista toimintaa ja koordinoi jatkuvan parantamisen 

toimenpiteitä.  

Prosessinomistajan saama tuki on viisiosaista: Johto varmistaa prosessinomistajan työn 

edellytykset ja poistaa esteitä, prosessi-insinööri koordinoi prosessinomistajien työtä, 

prosessivalmentaja tukee prosessiin ja lean-ajatteluun liittyvissä asioissa, palvelukeskus 

tuottaa keskitettyjä palveluita työmaalle ja ohjelmistojen pääkäyttäjät tarjoavat tukea eri 

ohjelmistojen käytössä ja toimivat bisnesomistajana ohjelmistolleen. (Fira 2015f) 

Prosesseihin liittyviä foorumeita ovat konsernin tuotannon johtoryhmä, tuotantopalaveri, 

tuotannon kehityspalaveri, prosessien kehitysryhmäpalaverit, avainprosessin operatiivi-

nen palaveri, avainprosessinomistajien palaveri ja tuotannon suuntauspäivät. Konsernin 

tuotannon johtoryhmä koordinoi prosessijohtamisen edistymistä. Tuotantopalaveri kes-

kittyy operatiivisen työn seurantaan, tuotannon kehityspalaveri nimensä mukaisesti ke-

hittämiseen avainprosessi kerrallaan. Tässä työpäälliköt kytketään tuotannon kehittämi-

seen.  

Prosessien kehitysryhmäpalavereissa työstetään kehitysryhmien kesken prosessia aika-

taulusuunnitelman mukaisesti. Avainprosessin operatiivinen palaveri tarkoittaa esimer-

kiksi hankintakokousta. Avainprosessinomistajien palaverissa varmistetaan prosessien 

ristiriidattomuus ja tuetaan prosessien välistä yhteistyötä. Tuotannon suuntauspäivät ke-

rää koko yrityksen henkilöstön kuulemaan tuotannon kehitysajatuksia. Samalla kerätään 

näkemyksiä ja kommentteja tuotantohenkilöstöltä. (Fira 2015f) Hankinnan toimintatapo-

jen prosessikuvaus on luotu hankinnan kehitysryhmässä, johon kuuluu tuotantojohtaja, 

hankintaprosessin omistaja sekä edustus työpäälliköistä ja hankintaa tekevistä työmaain-

sinööreistä.  

Firan tuotanto on kuvattu ja nimetty Firan Tuotantomalli 2015:ksi. Ydinprosesseiksi on 

nimetty tietomallinnus, suunnittelun ohjaus, myynti ja tarjouslaskenta, Verstas6, Tuotan-

toVerstas, tuotanto, asuntokehitys, talotekniikka ja allianssiliiketoiminta. Tuotanto on ja-

ettu työmaan aloittamiseen, pyörittämiseen ja päättämiseen sekä takuuasioihin. Hankinta 

                                                 

6 ”Verstas® - palvelu on asiakaslähtöinen rakennushankkeen kehittämiseen ja johtamiseen kehitetty tekni-

nen asiantuntijapalvelu, jota voidaan käyttää rakennushankkeen eri vaiheissa.” (Fira2015g) 
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on yhteinen osa kaikkia tuotannon vaiheita. Kuvaus hankintaan liittyvistä prosesseista on 

kuvassa 10.  

4.3 Hankintaprosessi 

Hankintaryhmään kuuluu tällä hetkellä hankinnan prosessinomistaja ja neljä hankintain-

sinööriä. Haastattelujen aikaan hankintaryhmään oli nimetty yksi hankintainsinööri, ja 

haastatteluissa viitattiin hankintainsinöörillä häneen. Prosessinomistaja omistaa koko-

naisvastuun hankintatoimen prosessista ja sen kehityksestä, vastaa kausisopimuksista. 

Prosessinomistajan ja hankintainsinöörien kesken on jaettu hankintoihin liittyvät katego-

riavastuut, kuten esimerkiksi maanrakennus, betonielementit, hissit ja kalusteet. 

Tuoreimpana hankintaprosessiin on lisätty hankintavastaavan rooli, joka nimetään jokai-

selle työmaalle heti työmaan alkuvaiheessa. Hankintavastaava on joku hankintaryhmän 

jäsenistä. Hänen tehtäviinsä kuuluu vastata urakan hankinnoista ja koordinoida hankin-

toja muun hankintaryhmän kanssa. Hankintavastaava tekee yhteistyötä suunnittelunoh-

jaajan ja tuotannon mallintajan kanssa.  

Hankinta on jaettu yleisiin hankintaprosesseihin, hankintoihin perehdyttämiseen ja koh-

teeseen liittyviin hankintaprosesseihin. Asiakirjamallit eli niin sanotut mallipohjat on laa-

dittu valtaosaan tuotantoprosessissa vastaantulevista tilanteista. Esimerkkeinä hankinnan 

osalta mallipohjia on hankintasuunnitelmasta tarjouspyyntöjen kautta tarjousvertailuihin, 

tilauksiin ja sopimuksiin liittyen on neuvottelumuistiopohjat, urakkasopimus- ja tilaus-

pohjat.  

Prosessien määrittelylle on systemaattinen toimintatapa, jonka ensimmäisessä vaiheessa 

määritetään parhaat käytännöt, standardoitavat vaiheet ja uusien mallipohjien tarpeet. Sen 

jälkeen määritetään prioriteettijärjestys prosesseille, niiden työstö ja valmistuminen. Pe-

rehdytyksen kohderyhmä ja viestintä ja perehdytyksen sisältö, toteutustapa ja ajankäyttö 

määritetään. Prosessin käyttöönoton seuranta ja raportointi määritetään. Samassa yhtey-

dessä määritetään jatkuvan parantamisen periaatteet, mihin liittyy uusien toimintamallien 

testaaminen, palautteen kerääminen ja arviointi, auditoinnit ja mittarit. (Fira 2015d)   
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Kuva 10. Kuvakaappaus Firan toimintajärjestelmästä: Hankintaan liittyvät prosessit (Fira 2015c) 

Hankinnan kehitysryhmässä kehitetyt yhteiset vakioidut toimintamallit esitellään hankin-

takokouksessa hankintahenkilöstölle. Hankintakokouksessa tiedotetaan ja koulutetaan 

yhteiset toimintamallit, mutta myös käydään läpi operatiiviset asiat työmailta ja kerätään 

palautetta. Prosessinomistajien työmaa-auditoinneissa arvioidaan toiminnan prosessin-

mukaisuus ja kerätään palautetta prosesseista. Palaute analysoidaan ja toimenpide-ehdo-

tukset viedään jälleen hankinnan kehitysryhmään. (Fira 2015d)  

4.4 Yhteenveto haastatteluista 

4.4.1 Kokemukset prosessien jalkauttamisesta: Hankintaprosessin 

jalkauttaminen kohdeyrityksessä 

Yrityksen tuotantoprosessin alla on tällä hetkellä neljä prosessia, jotka ovat jalkautuk-

sessa edenneet pitkälle: Last Planner -aikataulutusjärjestelmä, lisä- ja muutostyöprosessi, 
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työmaan talousseuranta, työturvallisuus ja hankintaprosessi. Firalla hankintaprosessin jal-

kautus on ydinprosesseista pisimmällä, ja se on otettu laajimmin käyttöön tuotannossa 

(H1). 

Organisaatiossa tuotantojohtajan alaisena toimivat työpäälliköt, joiden alaisena toimii 

vastaavat mestarit työmaahenkilöstöineen. Hankinnan uusia toimintatapoja on pyritty pe-

rehdyttämään siten, että työpäälliköt käsittelevät hankinnan kehityspalavereissa ehdotet-

tuja kehitystoimenpiteitä, perehdyttävät asian vastaavalle mestarille työmaakäyntiensä 

yhteydessä ja työmaainsinöörit osallistuvat hankintakokouksiin ja pääsevät siellä tutustu-

maan uusiin toimintatapoihin.   

Haastattelujen tekohetkellä suurimman vastuun työmaan hankinnoista kantavat työmaa-

insinöörit. Vastaavat mestarit osallistuvat hankintaan vasta urakkaneuvotteluvaiheessa. 

Tästä syystä toimintatapojen jalkauttamiseen liittyvät kysymykset käsitellään pääasiassa 

työmaainsinöörien näkökulmaa painottaen.  

Tieto uusista toimintatavoista on saavuttanut työmaainsinöörit pääasiassa hankintako-

kousten kautta (H10, H11, H13, H14), ja merkittävimmiksi vaikuttajiksi uusien toiminta-

tapojen käyttöönotossa mainitaan prosessinomistaja ja hankintainsinööri. Myös malli-

pohjat sekä se, miten niitä oli käytetty muilla työmailla, mainittiin (H 13). Ainoastaan 

yksi työmaainsinööreistä mainitsi työpäällikön ja vastaavan tiedonlähteenä hankinnan 

toimintatavoille (H12), mutta hän ei maininnut lainkaan hankintakokouksia tiedonsaanti-

kanavana. Hänen mukaansa hankintakokouksiin menee liikaa aikaa. Haastatellut vastaa-

vat mestarit näkevät hankintakokoukset (H 8) ja M-filesin (H 9) merkittävimmiksi kei-

noiksi, miten hankinta on jalkautettu. Työpäällikön rooli on vaihteleva (ei puuttunut han-

kintaan, H 8, hankintaa koskevat työmaan sisäiset palaverit H 9). Tässä yhteydessä on 

hyvä muistaa, että haastatellut vastaavat eivät tee hankintaa, vaan havainnoivat pääasiassa 

samalla työmaalla toimivia työmaainsinöörejä.  

Työpäällikön rooli uusien toimintatapojen jalkauttajana on vähäinen tai olematon suu-

rimman osan (H10, H 13, H 14) mielestä. H 11 näki myös työpäälliköllä roolin toiminta-

tapojen jalkauttajana. Yksi työmaainsinööreistä piti työpäällikköä ja vastaavaa käytän-

nössä ainoana, joka on tuonut toimintatapoja käyttöön (H 12), tosin hän ei ollut säännöl-

lisesti osallistunut hankintakokouksiin. Prosessinomistajan oman näkemyksen mukaan 

toiminta on vaihtelevaa, mutta yhtäläistä työpäälliköittäin: on työpäällikköjä, joiden työ-
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mailla hankinnan ohjeistus on selkeä ja toiminta prosessinmukaista, toisaalta jotkut työ-

päälliköt eivät ymmärrä prosessia niin hyvin, jolloin toiminnan prosessinmukaisuus on 

työmaainsinöörin omasta aktiivisuudesta kiinni. Prosessinomistajan mahdollisuus puut-

tua työpäälliköiden toimintaan on hyvin rajallinen. (H 3) 

Tiedonlähteenä työmaainsinöörit luottavat yrityksen järjestelmiin, internetiin tai työka-

vereihin. Tukea saa työpäälliköltä (H 13, H 14), työmaan työtovereilta (H 11, H 12) tai 

prosessinomistajalta esikuntineen (H10, H 12).   

Työpäälliköt luottavat prosessinomistajan tekemään jalkautukseen ja auditointeihin. 

Oman roolinsa he näkevät enemmän valvovana ja muistuttavana.  

”Osa sanoo: ’Hanki’, osa sanoo: ’lukaise tämä ja hanki’, osa sanoo:’ Soita 

[hankintaprosessin omistajalle]’. Kukaan ei sano, että ’Meillä on prosessi, 

se menee näin’ ja opettaisi prosessin” (H 7) 

Ajan puute vaikuttaa mahdollisuuteen kouluttaa itse (H 5, H 6), koska ei ehdi keskittyä 

kuin tärkeimpään eli talouden valvontaan (H 5).   

Sekä prosessinomistajien, että tuotanto- ja kehitysjohdon kuva henkilöstön omasta pro-

sessikurista on varsin positiivinen. Viitataan perehdytysjaksoon, jonka aikana käydään 

prosessit läpi ja koulutetaan toimintatavat henkilöstölle. Sen jälkeen säännöllisissä han-

kintakokouksissa levitetään tietoa uusista toimintatavoista (H1, H2, H3, H4) ja auditoin-

neissa käydään läpi toimintatavat ja annetaan ja otetaan vastaan palautetta.  

 ”Aika hyvin porukka perillä prosessista” (H 2) 

4.4.2 Kokemukset hankinnan jalkautuksesta 

Merkittävimpänä vaikuttajana toimintatapojen jalkautumiseen työmaainsinöörit mainit-

sivat prosessinomistajan. Työpäällikköä ensisijaisena ohjaajana piti vain yksi työmaain-

sinööri (H12), jolloin hankintakokouksille jäi vain informaatiokanavan rooli.  

Työn alussa tarjottavaan perehdytysjaksoon tiedonlähteenä viittasi harva työmaainsi-

nööri. Osalla haastatelluista työmaainsinöörin työ oli alkanut välittömästi palkkauksen 

jälkeen (H10, H12), tai sitten palvelusuraa talossa oli jo niin paljon, että nykyisenkaltai-

nen perehdytys ei silloin ole ollut vielä toiminnassa (H10). Nykyisellään työsuhteen 

alussa annettava perehdytys lienee kattava, koska tuotanto-, kehitys- ja prosessinjohto 

ilmaisi perehdytyksessä annettavan perustiedot kaikista prosesseista. Perehdytyksestä on 
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myös tullut hyvää palautetta (H 1) Kuitenkin perehdytysvaiheessa tulee paljon asiaa ly-

hyessä ajassa, joista osa ei ole ajankohtaisia välittömästi:  

”Perehdytysvaiheessa tulee pirun paljon asiaa. Järjestelmiä on paljon, ei 

niitä opi kerralla. Joku työmaakäsikirja olisi hyvä.” (H 12) 

Haastatteluissa tutustuttiin kuvan 6 malliin ja tiedusteltiin haastateltavan näkemystä ku-

vasta ja sen todenmukaisuudesta. Kuvan todettiin vastaavan melko hyvin todellisuutta, 

tunnistettavissa on sekä horisontaalinen, vihreällä kuvattu prosessiulottuvuus, että verti-

kaalinen linjaorganisaation ulottuvuus. Nyanssina monet haastateltavat puuttuivat nuo-

liin, jotka kulkivat työpäälliköltä vastaavan mestarin kautta työmaainsinöörille: todelli-

suudessa keskusteluyhteys hankinnoissa on suoraan työpäälliköltä työmaainsinöörille. 

Jotkut totesivat yhteyden työpäälliköltä työmaalle olevan heikon (H1, H 3, H 7, H 10, H 

14). Ehdotettiin myös kolmikannan kulmiksi työpäällikkö, työmaainsinööri ja prosessin-

omistaja (H 13), tai työpäällikkö, vastaava mestari ja työmaainsinööri (H 6).  

Varsinainen vastuunjako ei ole vielä selvä:  

 ”Mikä nuolista on ensisijainen?”(H 7) 

Toisaalta todettiin: 

”Prosessinomistaja ei ole esimies, vaan vastaa siitä, että prosessi on teho-

kas. Hän vie ja antaa tuen, tekee koulutuksen, että työmaa pystyy noudatta-

maan ja siirtymään toimintatapaan tai ottamaan muutoksen käyttöön. Esi-

mies sitten valmentaa.” (H 1) 
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Kuva 11. Hankintojen jatkuvan perehdyttämisen kaksitasoinen malli (Fira 2015b) 

Työpäällikköjen suhtautuminen jalkautukseen oli kaksijakoinen: he tiedostivat, että esi-

miehen tulee huolehtia, että prosessia noudatetaan, mutta aika varsinaiseen alaisen val-

mentamiseen ja sparraamiseen ei useinkaan riitä (H 5, H 6, H 7). Välttämättä itsekään ei 

tiedä, miten prosessin mukaisen toiminnan kuuluu mennä (H 7).  

Merkittävimmiksi vaikeuksiksi koettiin tiedon löytyminen, sekä prosessista (H7), että yh-

teisesti tallennetun tiedon (H 12, H 4), lomakkeiden täyttäminen (H 5), kiire ja ajanpuute 

(H 7) tai resurssien puute (H 3) 

Hankintakokousten työmaat yhteen keräävä foorumi on omiaan kommunikaation lisää-

miselle (vrt. Skinnarland & Yndesdal 2012) ja tiedon siirtymiselle ja jalostumiselle (vrt. 

SECI-malli, Nonaka 1994). Hankintakokouksia yleisesti kehuttiinkin sekä informaatio-

kanavana että toimintatapojen jalkauttajana (työmaainsinöörit), uusien perehdyttämisen 

apuna (H 1) Toisaalta hankintakokousten osanottajamäärä on kasvanut yrityksen kasva-

essa ja työmaiden määrän lisääntyessä, ja aprikoitiinkin, onko nykyisenkaltainen kokous-

käytäntö tulevaisuudessa mahdollinen (H 4) 

4.4.3 Käsitys prosesseista ja prosessilähtöisyydestä 

Kaikki haastateltavat ymmärsivät prosessin toimintatavan kuvauksena. Prosessi on edel-

lytys jatkuvalle parantamiselle (H 3, 6, 7, 13), laadun varmistamiselle (H 7) ja panosta 
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kohden tuotetun arvon maksimoinnille (H 1). Prosessi voi tarkoittaa myös prosessijohta-

mista: tapaa, jolla tuotantoa halutaan johtaa (H 2). Prosessissa luodaan punainen lanka, 

miten edetään ja toimitaan, ja miten pitäisi edetä ja toimia. Toisaalta prosessi merkitsee 

muutosta vanhaan verrattuna: ennen mestari istui vieressä ja kertoi, miten asia menee, nyt 

”tehdään kaavioita” (H 4).  

Työmaainsinööreillä oli vaihtelevia mielipiteitä itse prosessijohtamisesta. Siinä, missä 

varsinaista prosessia kohdeyrityksessä ei tunnistettu, tai oltiin sitä mieltä, että varsinaista 

prosessia ei ole (H10, H12) ei myöskään aina uskottu prosessilähtöisen toiminnan hyö-

tyihin (H13, H10), kuten seuraava sitaatti osoittaa: 

”Prosessit vittuun ja kasataan hyvä porukka, joka sen [hankkeen] tekee 

omalla tavallaan.”(H13) 

Edellisen sitaatin haastateltava kuitenkin ymmärsi asiakaskokemuksen merkityksen ja to-

tesi, että ulospäin tulee näyttää samalta, ja siinäkin tapauksessa yleisohje esimerkiksi asi-

akkaan kohtaamiseen on tarpeen. Toisaalta yhtä lukuun ottamatta (H 10, joka ei tunnista-

nut yhteistä toimintatapaa) jokainen tunsi toimivansa prosessin mukaisesti. Hän näki pro-

sessit eräänlaisena aloittelevien (joko yrityksessä tai ammatissaan) työmaainsinöörien 

apuvälineinä, jota kokeneet eivät tarvitse (H10).  

Vastaavat mestarit tunsivat myös toimivansa prosessin mukaisesti, kuten työpäällikötkin.  

”Ei ole vaihtoehtoja, eikä tarvitsekaan olla. Sitä varten toimintatavat on 

olemassa, että niitä noudatetaan.” (H 6) 

”Jos se on firman tahto, niin tulee toimia sen mukaan.” (H 8) 

”[On] luottamus siihen, että ne on mietitty loppuun asti.” (H 9) 

Yleisesti ottaen haastattelijalle syntyi haastattelujen yhteydessä tunne, että työpäällikkö-

tasolta ylöspäin prosessien ja yhteisten, vakioitujen toimintatapojen hyödyt ymmärrettiin 

paremmin, kuin työmaatasolla. Ymmärryksen ollessa kohdallaan, on helpompi ottaa toi-

mintatavat käyttöön:  

”- - uskon vakioituihin prosesseihin, on ymmärrys, miksi niitä käytetään ja 

koen, että ne helpottaa elämää, ja jos vaikeuttaa elämää, ne yleensä helpot-

taa jonkun toisen elämää.” (H 7) 
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4.4.4 Haastateltavien ehdotukset toimintatapojen jalkauttamiseen  

Haastatteluissa kerättiin myös ehdotuksia toimintatapojen jalkauttamiseen. Asiaa kysyt-

tiin kolmella hieman eri lailla muotoilulla kysymyksellä ilman tutkijan omia esimerkkejä, 

jotta haastateltavan ajattelua ei ohjattaisi liikaa johonkin tiettyyn prosessiin. Kysymyk-

sissä tiedusteltiin, mitä haastateltava olisi itse tehnyt eri tavoin, miten hän näkee jatkossa, 

että toimintatapoja tulisi jalkauttaa ja miten koettua hankintatoimen jalkautustapaa voi-

daan soveltaa muiden prosessien jalkautuksessa.  

Tuotanto- ja kehitysjohdon mukaan jatkossakin tukeudutaan prosessinomistajamalliin ja 

jatketaan sen kehittämistä. Prosessinomistamisen malli sisältää erilaisia työkaluja eri ti-

lanteisiin: esimerkiksi osaamisvajeeseen vastataan luomalla työntekijälle edellytyksiä toi-

mia tehtävässä lisäämällä osaamista. Tukena on pääkäyttäjämalli, jolloin vaikeudet jär-

jestelmien käytössä ei ole it:n tai prosessinomistajan harteilla, vaan pääkäyttäjä vastaa 

järjestelmän liiketoiminnallisesta logiikasta ja käyttämisestä.  (H1). Osaamisen lisäämi-

seen pitäisi toisaalta vastata tarpeen mukaan: ei esimerkiksi auta, että asbestikoulutus on 

pidetty joskus, vaan koulutusmateriaali on oltava saatavilla tarpeen mukaan, silloin, kun 

työmaalta löytyy asbestia ja siihen pitää reagoida (H 7).   

Todennäköisesti itse jalkautuksen systemaattisuutta lisätään jatkossa, koska hankinnan 

jalkautuksen käynnistyessä prosessinomistajakulttuuria vielä harjoiteltiin. Muissakin pro-

sesseissa on käytössä säännölliset kehitysryhmien kokoontumiset. Auditoinnit on todettu 

hyödyllisiksi sekä prosessinjohtamisen että työmaan kannalta, joten niitä harkittaneen 

muihinkin prosesseihin.  (H2)  

Hankinnan prosessihenkilöstön mukaan heidän itsensä pitäisi enemmän olla työmaalla 

mukana jalkauttamassa, siellä, missä työ tehdään (H 3, H 4). Aika ei vain riitä siihen, mitä 

haluaisi (H 3). 

”Käytännönläheisyys, ei pelkkiä teoreettisia unelmia! Tehdään, ei tarvitse 

piirtää mitään kaavioita viikkokaupalla, vaan ruvetaan tekemään asiaa jos-

tain reunasta.” (H 4) 

Yllä oleva viittaus osoittaa, että myöskään prosessin ohjaavalla tasolla ei ole yhtenäistä 

kuvaa siitä, mistä prosessin kehittämisessä on kysymys. Toisaalta on mahdollista, että 

erilaisissa rooleissa ja ympäristöissä toimivat henkilöt näkevät suunnittelun ja toiminnan 

merkityksen eri tavoin. 



83 

 

Myös hankinnan prosessihenkilöstö korostaa jatkuvan, systemaattisen jalkauttamisen 

merkitystä, sisältäen seurannan ja valvonnan. Mittareita pitäisi kehittää, ja niiden pitäisi 

myös olla läpinäkyviä. Seuranta ja poikkeamiin puuttuminen on tärkeää, koska se kertoo, 

että asia on yritykselle tärkeä ja että sillä on merkitystä. Mittareiden tai auditointien sito-

minen tuotantopalkkioihin sisältää kuitenkin riskin, että silloin tehdään juuri sitä, mitä 

mitataan, esimerkiksi täytetään dokumentteja viimeisenä iltana ennen auditointia. (H 3)  

Pilottityömailla voisi testata toimintatapojen toimivuutta (H 4). Tässä huomataan, että (H 

3) ja (H 4) mahdollisesti ajattelevat yhteisistä toimintatavoista eri tavoin: pilottityömaa-

testausta ei tarvita jo käytössä olevien toimintatapojen jalkauttamiseen, joissa ajatuksena 

on yhtenäistää yrityksen käytäntö. 

Samanlainen kokouskäytäntö, kuin hankintaprosessissa on ollut, on tuskin tarpeen kai-

kissa prosesseissa (H 3, H 6). Joitakin prosessien koulutuksia voidaan mahdollisesti yh-

distää jo olemassa olevaan kokouskäytäntöön (H 3).  

Hankinta- tai työmaainsinöörit verrattuna muihin työntekijäryhmiin tai -rooleihin ovat 

otollinen ryhmä toimintatapojen jalkautukselle, koska työtehtävät ovat selkeästi rajattuja, 

tietokone työvälineenä on tuttu ja ryhmä on helposti irrotettavissa operatiivisista tehtä-

vistään koulutuksiin (H1, H2, H7). Työmaainsinöörit ovat myös työpäälliköiden ohella 

eniten (työn ohessa) koulutettu ryhmä koko henkilöstöstä (H 2). Näin ollen onkin vaaral-

lista kuvitella, että kaikkien prosessien jalkautus sujuu yhtä kivuttomasti kuin hankinta-

prosessin jalkautus (H 7). 

Haastattelujen perusteella ei voi sanoa, että työpäälliköillä olisi yhteinen käsitys proses-

sien jalkauttamisen tulevaisuudesta. Haastatelluista työpäälliköistä kaksi luottaisi jatkos-

sakin prosessinomistajan antamaan koulutukseen muissakin prosesseissa kuin hankin-

nassa (H 5, H 6), kun taas (H 7) mukaan työpäällikön on oltava ensisijainen kouluttaja, 

eikä työmaahenkilöstön tarvitse tavata prosessinomistajaa kuin koulutustilaisuuksissa (H 

7). parempaa koulutusmateriaalia ja työpäälliköiden koulutusta. 

”Ei voida ajatella, että prosessi kuin prosessi. Prosessit ja prosessia toteut-

tavat henkilöt ovat hyvin erilaisia.” (H 7) 

Työpäälliköillä on toisistaan poikkeavia käsityksiä tarjottavista perehdytysmateriaaleista, 

esimerkiksi videoista ja niiden hyödyllisyydestä (H 5, H 7). Miksi jokin asia tehdään, on 

tärkein, ei se, miten asia tehdään. Asia pitää kokea omaksi ja tehokkaaksi, ennen kuin sitä 
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voi viedä eteenpäin (H 5), toisaalta taas (H 7) videomateriaalit ovat tehokas ja havainnol-

linen keino sopivan koulutuksen antamiseen toimintatapojen jalkauttamiseksi. 

Haastatteluvastauksista huomataan, että tällä hetkellä tuotannossa työskentelevillä henki-

löillä vallalla on ajatus, että kaikkia yrityksessä esiteltyjä toimintatapoja ei kuitenkaan 

tarvitse noudattaa (H 7, H 10, H 13). Ajatellaan, että prosessit on tarkoitettu kokematto-

mien apuvälineiksi (H 10), tai että välttämättä vanhoilta ja kokeneilta työntekijöiltä ei 

kaikkien prosessien noudattamista välttämättä tarvitsisi noudattaa (H 7).  

4.5 Viiteyrityksen tavoitetila 

Yritys jatkaa liiketoimintamallin kehittämistä entistä asiakas- ja palvelulähtöisemmäksi. 

Panostaminen uusien teknologioiden soveltamiseen ja uusien liiketoimintamallien ja -

konseptien kehittäminen on jatkuvaa. (Fira 2015a, H 1, H 2). Ulkoinen paine ja tulospaine 

ohjaavat toimintaa: jotta kiristyvässä markkinassa pystyy toimimaan, on toiminnan kehit-

tymisen oltava jatkuvaa (H 1).  

Prosessilähtöisen toiminnan kehittäminen tulee jatkumaan. Prosessien kehittämisessä ja 

eteenpäin viemisessä on merkittävässä roolissa prosessinomistajamalli (H 2), jolla kehit-

täminen ja jalkautus saadaan vastuutettua ( H 1). Prosessinomistaja vastaa siitä, että pro-

sessi on kuvattu ja että riittävä tieto ja materiaali on saatavilla. Työpäällikkö vastaa omak-

sumiseen vaadittavasta ymmärryksestä. (H 2). Auditointien kautta prosessinomistaja pys-

tyy mittaamaan prosessin jalkautuksen tehokkuutta.  

Yrityksen prosessinomistajien ja prosessin kypsyyden mittaamisesta ei yrityksen sisäi-

sistä dokumenteista ole löydettävissä suoraa vastausta. Prosessinomistajille on laadittu 

auditointikriteeristö (Fira 2015e). Kriteeristöllä voidaan tarkastella prosessinomistajien 

tai prosessin edistymistä, mutta aivan selvää ei ole, onko kyseessä varsinainen kypsyys-

tasomittari.  

Hankintojen osalta työ jatkuu, ja hankintaryhmä tulee jalkautumaan työmaille siten, että 

koko hankintaryhmä työskentelee jatkossa työmailla yhden päivän viikossa. Näin aiotaan 

olla lähellä prosessia toteuttavia henkilöitä, ja ohjata prosessinmukaiseen toimintaan ja 

samalla epäsuorasti saada auditointitietoa toimintatapojen käytöstä. (H 3, H 4).  
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5 Johtopäätökset 

5.1 Haastattelujen tulosten tarkastelu 

5.1.1 Prosessin jalkauttamisen nykytila-analyysi 

Uusien toimintatapojen jalkautumiseen on vaikuttanut tietojärjestelmät (M-files, QPR), 

johtamisjärjestelmät (lähinnä työpäällikkö), prosessihenkilöstö sekä palaverikäytäntö 

(hankintakokoukset). Taustavaikuttajana on yrityksen ylin johto, joka on linjannut pro-

sessilähtöisen toiminnan kehittämisen merkittäväksi painopistealueeksi (Fira 2015a, H 1, 

H 3). Taulukossa 18 on listattuna haastatteluissa mainitut järjestelmälliset vaikutustavat.  

Taulukko 18. Toimintatapojen jalkautuksen vaikutustavat työmaainsinöörien mukaan 

 

Olennainen osa toimintatapojen jalkauttamista on työntekijän perehdyttäminen aihee-

seen. Perehdyttämisen vastuun määrittely ei ole vielä yksiselitteinen, tai vastuumääritte-

lyä ei ole esitetty yksiselitteisesti siten, että se olisi selkeä tutotantohenkilöstölle ja pereh-

dytykseen liittyville henkilöille. Tällä hetkellä sekä prosessitasolla (H 4), työpäällikköta-

solla (H 5) että työmaahenkilöstöllä on käsitys, että prosessinomistaja henkilökohtaisesti 

perehdyttää henkilöstöä toimintatapoihin. Tavoitteena on kuitenkin se, että prosessin-

omistaja tekee aiheeseen perehtymiseen tarvittavan koulutusmateriaalin prosessille, joka 

on saatavilla silloin, kun materiaalia tarvitaan. Materiaali on oltava helposti saatavilla, 

sitä ei pidä joutua etsimään yrityksen tietojärjestelmistä. Näin prosessijohtamisen malli 

on yrityksen kasvun mukana skaalautuva eikä toimintatapojen jalkautuksen tehokkuu-

desta tule akilleen kantapäätä yrityksen koon kasvaessa.  

Toimintatapojen jalkauttamisesta puhuttaessa haastateltavat ilmeisesti käsittivät puheena 

olevat toimintatavat joko pilotoitaviksi tai testattaviksi toimintatavoiksi, kokonaan uu-

siksi tavoiksi tehdä asioita tai sitten jo käytössä olevien toimintatapojen yleistämiseksi 

koko organisaatioon. Yhteisten toimintatapojen tavoitteena on ollut koostaa ja kuvata par-

haat toimintatavat, jotka halutaan ottaa käyttöön koko yrityksessä. Niiden käyttöönotto ei 

Vaikutustapa Lukumäärä haastatteluissa

Tietojärjestelmät 4/5

Palaverikäytäntö 4/5

Prosessihenkilöstö 4/5

Esimies 1/5
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tarvitse pilottityömaita, koska toimintatapa on jo ollut käytössä ja testattu. Kokonaan uu-

sia asioita taas on helpompi ensin seurata ja mitata pilottityömailla, joiden pohjalta kehi-

tetään yhteinen, vakioitu toimintatapa, mikä jalkautetaan kaikkialle tuotantoon. Monessa 

tapauksessa vaiheet seuraavat toisiaan, eli ensin testataan pilottityömaalla toimintaa, saa-

tujen oppien perusteella luodaan yhteisen toimintatavan kuvaus, joka laajennetaan koko 

organisaation käyttöön.  

Hankintakokouksien rooli toimintatapojen jalkauttajana on merkittävä, kuten haastatte-

luissa havaittiin. Haastatelluista työmaainsinööreistä hän, joka ei ollut osallistunut aktii-

visesti hankintakokouksiin, ei myöskään tunnistanut prosessinomistajan tai hankintako-

kousten roolia toimintatapojen jalkauttajana.  

Yrityksessä ei ole tarkkaan mitattu, miten prosessin jalkautuksen yhteydessä käyttöön 

tuodut työkalut tai asiat ovat vakiintuneet (Fira 2015i). Yksi viite tähän on prosessinomis-

tajan maininta keskusteltaessa siitä, miten helppoa on ollut ottaa toimintatapoja käyttöön 

päivittäisessä toiminnassa:  

”Yksittäisiä asioita, mitä oli muistutuslistalla [hankintakokouksissa], muis-

tutin niistä varmaan neljä kuukautta putkeen, sitten meni pari kuukautta 

niin jotkut kysyi, mikä tää juttu on ( - - ) ja ne [hankintainsinöörit] on istunut 

siellä joka kerta.” (H 3) 

Työssä ei varsinaisesti mitattu prosessilähtöisyyden tasoa. Tästä huolimatta haastattelu-

tuloksista pystytään tunnistamaan prosessilähtöisyyden elementtejä esimerkiksi Kohl-

bacherin ja Gruenwaldin (2011) viitekehyksessä (taulukko 19). Myönteisenä havaintona 

todetaan, että seitsemästä elementistä neljä havaintaan yrityksessä vähintäänkin varauk-

sin. Prosessiorientoitunut taso toiminnassa on selvästi olemassa, kehitystekijöitä on tun-

nistettu ja nimetty ja kehitys on jatkuvaa. Työtä on kuitenkin vielä suorituskykymittarei-

den muodostamisessa ja prosessilähtöisen organisaatiokulttuurin omaksumisessa.  

Haastattelujen mukaan merkittävimmät ongelmat tämänhetkisessä prosessijohtamisessa 

on lueteltu taulukossa 20. Tutkijan oma näkemys on, että merkittävin ongelma prosessi-

lähtöisyyden tason kehittämisessä on yhtenäisen prosessiymmärryksen puute, toimintata-

pojen jalkautusta tukevan kulttuurin vajavaisuus ja linjaesimiesten osin ajanpuutteesta, 

osin osaamisen tai ymmärryksen puutteesta johtuva prosessien hyödyntämiseen valmen-

tavan esimiesotteen puute.   
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Taulukko 19. Viiteyrityksen prosessilähtöisyyden elementit Kohlbacherin ja Gruenwaldin (2011) vii-

tekehyksessä. 

 

Taulukko 20. Haastattelujen perusteella merkittävimmät ongelmat tämänhetkisessä prosessijohta-

misessa 

 

Elementti Havainto Erityistä

Liiketoimintaprosessien 

mallintaminen ja 

dokumentointi

Kyllä, 

varauksin

Ei kaikissa liiketoiminnoissa, 

mutta määrittely on käynnissä 

jatkuvasti (Fira 2015a, 2015d).

Johdon sitoutuminen 

prosessiorientaatioon
Kyllä

Johto on vahvasti sitoutunut ja 

pyrkii viestimään muutoksesta. 

Johto tukee muutosta ja edellyttää 

sitä (Fira 2015a, H 1, H 2)

Prosessinomistajan rooli Kyllä

Rooli on määritelty, kuvattu ja sille 

on kehitystekijät olemassa. 

Prosessimallia pyritään viemään 

eteenpäin prosessinomistajamallin 

pohjalta (H 1, H 2, Fira 2015b, 

2015d, 2015e, 2015f)

Prosessien suorituskyvyn 

mittaaminen
Varauksin

Järjestelmällinen mittaus puuttuu. 

Perustuu auditointeihin ja 

prosessinomistajan mallin 

kriteeristöön (H 1, H 7, Fira 2015e, 

2015f). Pääasiassa hankekotainen 

suorituskykymittaristo käytössä. 

Prosessilähtöinen 

organisaatiokulttuuri
Varauksin

Yhtenäistä kulttuuria ei vielä ole, 

mutta tarve on tunnistettu ja työtä 

tehdään (H 1, H 2).

Prosessien jatkuvan 

parantamisen menetelmät
Kyllä

Jatkuvan parantamisen 

menetelmät on määritelty (Fira 

2015b, 2015f, H 3). 

Prosessilähtöinen 

organisaatiorakenne
Ei

Ei, eikä tähän pystytäkään. 

Funktionaalinen ja työmaittain 

jaoteltu rakenne tulee säilymään 

jatkossakin, mutta prosessiajattelu 

tulee toimintojen rinnalle (Liker 

2004, keskustelut prosessi-

insinöörin kanssa)

Nykyisen mallin skaalautumattomuus H 7, H 13

Järjestelmien (lähinnä QPR) epäselvyys H 12, H 7, H 11 

Mallipohjien päivitys (päivittymättömyys) H 13

Informaatiokanavan puute H 3
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5.2 Suositukset ja toimenpide-ehdotukset 

5.2.1 Prosessilähtöisen organisaatiokulttuurin omaksuminen 

Prosessilähtöisyyden omaksumisessa on kyse yrityksen sisäisen kulttuurin muutoksesta. 

Rakennusalalla perinteisesti on työmailla toimittu varsin vapaasti, ja kohdeyrityksessäkin 

on kaikuja tästä haastattelujen perusteella (H 10-14). Kulttuurimuutoksen järjestelmälli-

nen johtaminen on aloitettu, ja yrityksessä on luotu ensimmäinen versio kulttuurinmuu-

toksen ohjekirjasta (Fira 2015h). Kirjasessa on oivallettu muutosagenttien eräs rooli or-

ganisaatiossa:  

”Kulttuurin peruselementit saattavat henkilöityä kasvuvaiheen yksittäisiin 

työntekijöihin ja siksi niiden arvostelu saatetaan kokea henkilökohtaiseksi 

arvosteluksi.” (Fira 2015h) 

Yrityksen kulttuurimuutoksen ohjekirjassa lähdetään liikkeelle Scheinin (2010) organi-

saatiokulttuurin muutoksen perimmäiseltä tasolta, perusoletuksista. Kasvavassa yrityk-

sessä ne pitää luoda tyhjästä, kun jo vakiintuneessa yrityksessä ne ovat olemassa olevia 

itsestäänselvyyksiä. Hankintaprosessi on myös kytketty yrityksen arvoihin Scheinin mal-

lin mukaisesti. (Fira 2015h s. 25) Yrityksen toimintalogiikan muututtua alkuvaiheen ura-

koinnista palvelulähtöiseen toimintaan ja koon kasvettua merkittävästi (kolmessa vuo-

dessa henkilöstön määrä on kaksinkertaistunut noin sadasta kahteensataan) ei varsinai-

sesti voida puhua pitkäaikaisesta yhteisesti muodostuneesta kulttuurista, vaan yrityksessä 

on monia eri taustoilla toimivia henkilöitä, ja heidän taustastaan kohoavaa kulttuuria. 

(mm. Fira 2015h)  

Haastatteluissa nousi esiin eri roolien käsitys kohdeyrityksessä käytössä olevien hankin-

nan toimintatapojen prosessista. Monen työmaainsinöörin mielestä ei ole olemassa pro-

sessia, vaan hankinta hoidetaan niin kuin muuallakin alalla on totuttu tai että mitään uutta 

toimintatapaa ei ole luotu. Välttämättä ei hahmotettu yhteisen toimintatavan tavoitetta 

karsia poikkeamat, saavuttaa yhteinen taso ja mahdollistaa jatkuva parantaminen. Kui-

tenkin toimintatapojen jalkauttamisen keinoina useimmat tunnistivat eräänlaisen proses-

sitason, eli prosessinomistajajohtoiset hankintakokoukset ja työmaa-auditoinnit. 
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Kulttuurin muutoksen johtaminen on monivaiheinen prosessi, joka koostuu uuden kult-

tuurin opettamisesta ja vanhasta kulttuurista poisoppimisesta. Oppimisahdistuksen vä-

hentäminen ja oppimiseen kannustavan selviytymisvietin tukeminen ovat Scheinin mallin 

ensimmäiset askeleet (Schein 2010 s. 305) Projektimuotoisessa toiminnassa on erityisen 

merkittävää tunnistaa olemassa olevan kulttuurin vaikutus. Oletettavasti kulttuurinmuu-

tokseen voimakkaimmin vaikuttavat toimijat toimivat yrityksen tukitoiminnoissa, pää-

konttorilla. Tiiviisti keskenään toimiva projektiorganisaatio on harvoin vuorovaikutuk-

sessa aktiivisesti kulttuurinmuutosta ajavien toimijoiden kanssa, jolloin kulttuurinmuu-

toksen tekeminen voi olla haastavaa (vrt. Chesworth 2015). Vanhat, jopa yritykselle hai-

talliset toimintatavat leviävät vaivihkaa, mutta tehokkaasti projektin sisällä (H 7). Proses-

silähtöinen toiminta omalta osaltaan lisää vuorovaikutusta, sekä työmaiden projektiyksi-

köiden kesken, että pääkonttorin kanssa. Prosessilähtöisyys toisaalta vaatii, toisaalta tar-

joaa oivallisen keinon kehittää organisaation yhteistä kulttuuria. Prosessitoimintatapojen 

jalkauttamisen yhteydessä on aktiivisesti valmennettava toimintatapojen lisäksi yhteisen 

kulttuurin omaksumiseen.  

5.2.2 Prosessiymmärrys 

Käsitys prosesseista ja prosessilähtöisyydestä ei haastattelujen perusteella ollut yhtäläi-

nen organisaatiossa. Etenkin tuotanto- ja kehitysjohdon käsitys prosessilähtöisyydestä, 

sen johtamisesta ja muutoksen tarpeesta poikkesi merkittävästi työmaainsinöörien käsi-

tyksestä. Yllättävää kyllä, vaikka työmaainsinöörit ovat eniten koulutettu työntekijä-

ryhmä (H 2), heidän käsityksensä muutoksesta ja sen tarpeesta oli haastattelujen valossa 

vähäisin. Vastaavien mestareiden käsitys muutostarpeesta oli positiivisempi, vaikka he 

ovat vähemmän kurssitettu työntekijäryhmä ja oletettavasti koulutustasoltaan matalampi7 

ryhmä kuin työmaainsinöörit.  

Tällä hetkellä hankinta on hyvin vahvasti henkilöitynyt hankintatoimen prosessinomista-

jaan. Kaikki haastateltavat roolit totesivat prosessinomistajan olevan aktiivinen toiminta-

tapojen jalkauttamisessa. Tuotanto- ja kehitysjohto näyttää olevan samaa mieltä haasta-

teltujen työpäälliköiden kanssa siitä, että jalkautuksen tulisi olla työpäällikkövetoista. 

Toisaalta työpäälliköillä on huoli ajan riittämisestä perehdyttämiseen. Prosessihenkilöstö 

                                                 

7 Hankintaa tekevät työmaainsinöörit olivat koulutukseltaan diplomi-insinööri, tekniikan kandidaatti, insi-

nööri AMK (3 kpl), vastaavat mestarit olivat koulutukseltaan insinööri AMK ja teknikko. 
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taas on valmis perehdyttämään itse, myös työmaalla. Prosessinomistajavetoinen malli ei 

ole skaalautuva yrityksen koon kasvaessa, eikä hankintakokouksia ole mahdollista kas-

vattaa nykyisestä merkittävästi, tämän totesi niin hankintainsinööri kuin eräs työmaainsi-

nöörikin. Prosessiulottuvuuden tärkeimpänä tehtävänä tulee olla toiminnan kuvaus ja toi-

minnassa tarvittavien materiaalien (niin oppimateriaalien kuin toteuttamiseen tarvittavan 

materiaalin) tuottaminen, esimiehen tehtävänä jalkauttaminen ja toiminnan prosessinmu-

kaisuuden varmistaminen.   

5.2.3 Prosessiymmärryksen lisääminen 

Työntekijöiden osallistaminen on kirjallisuudessa todettu tärkeäksi muutoksen läpivie-

miseksi sekä prosessijohtamisen osaksi (mm. Kotter 1996). Muutostarpeen tunteen luo-

minen on muutoksen läpiviennin ja onnistumisen kannalta merkittävää. Haastatteluista 

huomataan, että työmaainsinööreillä ei ollut havaittavissa yhtenäistä käsitystä uusien toi-

mintatapojen ja muutoksen tarpeellisuudesta. Kotterin (1996) mukaan tämä voi johtaa 

muutoksen jalkautuksen epäonnistumiseen. Tästä syystä yhtenä tavoitteena voidaan pitää 

yhtäläinen muutoshalun luomista ylimmästä johdosta työpäällikkötasolle asti. Mikäli var-

sinaisesti prosessia toteuttavana tasona pidetään työmaalla toimivia toimihenkilöitä, työ-

päällikkö tai prosessinomistaja ei voi olla jarruna muutoksen etenemiselle. Uutena yri-

tykseen palkattava henkilöstö on alusta asti sitoutettava vahvasti muutokseen, oli henki-

lön työnkuva toimihenkilönä tai johdossa. Haastattelujen perusteella uuden työntekijän 

perehdytykseen on panostettu (vastaukset työpäällikkötasolta ja johdosta), mutta työnte-

kijöiden mukaan perehdytys on ollut vaillinainen. Huomautettakoon, että varsinaista pe-

rehdytysohjelmaa tai -prosessia ei ollut tutustuttavissa tätä tutkimustyötä tehtäessä.  

Työmaan näkökulmasta prosessitoimintatapojen jalkautuksessa puututaan työmaahenki-

löstön työn vapauksiin. Usein työmaat ovat varsin vapaasti saaneet valita omat toiminta-

tapansa, eikä pääkonttorin ohjaus ole näkynyt voimakkaasti työmaan arjessa. Prosessi-

lähtöisten toimintatapojen jalkauttaminen tuo vapauden tilalle ennalta määritellyt rutiinit, 

vaikka vapauksia omalle soveltamiselle uuden toimintatavan puitteissa jääkin. Kuitenkin 

ennen uusien toimintatapojen käyttöönottoa vastustusta esiintyy lähes varmasti. Ches-

worthin (2015, s. 626) tutkimuksen tulokset ovat havainnon kanssa yhtäpitävät: tulosyk-

siköt toimivat itsenäisesti ja palvelevat asiakasta. Usein työmaahenkilöstö kokee tämän 

tietynlaisen asiakaspalvelun ja ratkaisujen etsimisen asiakkaan parhaaksi olevan palkitse-

vaa, ja pääkonttorilta tulevat yhtenäistämispaineet voivat tuntua lannistavilta, vapautta 
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rajoittavilta tai jopa omaa ammattiylpeyttä rajoittavilta. Toisaalta yhtenäisten toimintata-

pojen eräänä tavoitteena on asiakasnäkemyksen varmistaminen tuotannossa. 

Toiminnan skaalautuvuus yrityksen koon kasvaessa vaatii linjaesimiesten sitoutumista 

prosessinmukaiseen toimintaan. Myös prosessinomistajan tulee sitoutua siihen, että lin-

jaesimies kantaa esimiesvastuunsa. Yrityksen toiminnan laajentuessa ei prosessinomis-

taja voi ottaa vastattavakseen koko tuotantoa, vaan prosessinomistajan on tuettava orga-

nisaatiossa esimiesasemassa toimivien henkilöiden tietoisuutta toimintatavoista ja kan-

nustettava heitä valmentamaan alaisiaan toimimaan prosessin mukaisesti.  

5.2.4 Organisaatio  

Rakennusalalla puhtaasti prosessilähtöiseen, ilman linjarorganisaatiota olevaan organi-

saatioon lienee mahdotonta siirtyä. Tähän vaikuttaa jo rakentamisen viranomaisvaati-

mukset työmaan vastaavan työnjohtajan, erityisalojen työnjohtajien ja rakennustyön joh-

totehtävien osalta (MRL 5.2.1999/132 122 §). Myös fyysisesti hajautuneen tuotanto-or-

ganisaation johtamiseen tarvitaan ylhäältä johtava kulttuuri pelkän horisontaalisen ulot-

tuvuuden lisäksi. Rakentaminen toteutetaan projekteina rakentamispaikalla, jolloin pro-

jektihenkilöstö on pääsääntöisesti erillään yrityksen tukitoiminnoista ja muista tuotanto-

yksiköistä. Puhtaan prosessilähtöiseen organisaatioon siirtyminen ei kuitenkaan ole vält-

tämätöntä yrityksen ottaessa käyttöön prosessilähtöiset toimintatavat ja soveltaessa lean-

johtamista. Jopa Toyota, joka nostetaan lean-tuotannon periaatteiden kehittäjäksi, on se-

kin järjestetty suurelta osin perinteisten toiminnallisten osastojen mukaan. (Rother 2010, 

s. 220). Kohdeyrityksessä tiedostetaan työmaiden fyysinen hajanaisuus ja etäisyys pää-

konttorista. Kuitenkin työmaahenkilöstön haastatteluista oli havaittavissa etäisyyden 

tunne pääkonttoriin nähden. Pelkkä prosessiulottuvuus ei voi huolehtia toimintatapojen 

jalkauttamisesta, saati vakiinnuttamisesta. Esimiehen rooli voimakkaana toimintatapojen 

valmentajana on olennainen. Esimiehen ja prosessin tulee yhteistyössä alleviivata muu-

tostarvetta.  

Hajallaan olevan tuotanto-organisaation osallistaminen muuhun, kuin päivittäisten ope-

ratiivisten asioiden hoitamiseen on haaste. Tutkittavana olleen hankinnan kokonaisuuteen 

liittyen vakiokokouskulttuurin aikaansaaminen on mahdollista, mutta esimerkiksi työn-

johtajat joutuvat olemaan fyysisesti työmaalla eivätkä välttämättä pysty osallistumaan 

riittävällä kattavuudella määräajoin järjestettäviin palavereihin, vaikka ne toteutettaisiin-
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kin etänä. Näin ollen voidaan perustellusti kysyä, miten tulevissa muutosten jalkautuk-

sissa tullaan aikaansaamaan työmaahenkilöstön sitouttaminen muutokseen? Yhteiset pa-

laverit eivät välttämättä ole mahdollisia etenkään sellaisissa prosesseissa, jotka kosketta-

vat pääasiassa työnjohdossa olevaa työmaahenkilöstöä. Mekaaniset työkalut, eli selkeät 

perehdytysmateriaalit ovat tärkeitä itsenäisessä oppimisessa. Käytännössä työkaluina 

ovat selkeät prosessikuvaukset, kirjaset, seinätaulut, videot, ehkä myös kuunnelmatyyp-

piset, luetut ohjeet ilman videota. Ohjeiden löytyminen vaivattomasti on aivan ensiar-

voista. 

Toisaalta taas rakennusliikkeen toimintaympäristö ja projektituotantomallinen tuotanto-

logiikka luo mahdollisuuden sekoittaa henkilöstöä toimintatapojen jalkauttamisen kan-

nalta positiivisella tavalla. Työntekijöiden tehdessä yhteistyötä erilaiset oppimismallit 

SECI-mallin mukaisesti (ks. Nonaka 1994) mahdollistavat toimintatapojen menestyksek-

kään leviämisen. Oppimisen näkökulma tuleekin ottaa huomioon työmaita resursoitaessa, 

muutosmyönteiset ja kehitysorientoituneet työntekijät ovat oivallisia muutosagentteja ko-

kemattomampien tai jopa muutosvastaisten henkilöiden valmentamisessa. Tämä onkin 

haaste tuotannon johdon ja henkilöstöhallinnon kannalta, koska toiveet saattavat olla osin 

ristikkäisiä.  

5.2.5 Henkilöstöhallinto ja koulutus 

Kuten edellä todettiin, rakennusalalla henkilöstön sekoittumista voidaan luontaisesti tu-

kea. Positiivisten kokemusten kautta toimintatapojen jalkautukselle voidaan luoda hyvät 

edellytykset, toisaalta pahimmillaan myös negatiiviset kokemukset ja asenteet voivat le-

vitä huomaamatta.  

Prosessilähtöisten toimintatapojen, kuten koko prosessilähtöisen toimintafilosofian im-

plementointi edellyttää muutosta koko organisaation kaikille tasoille. Koko yritystä tulee 

tarkastella sosioteknisenä kokonaisuutena ja prosessilähtöisten toimintatapojen ymmär-

rys, halu ja toiminta jalkautettava koko organisaatioon. Tämä on eritoten henkilöstöhal-

linnon tehtäväkenttään kuuluva haaste, mutta on myös ylimmän johdon, esimiesten ja 

tietenkin myös jokaisen työntekijän vastuulla.  

Hytönen (2002) korostaa henkilöstöhallinnon roolia oppimisen inspiroijana eri organi-

saation tasoilla. Kohdeyrityksessä oppimaan rohkaisu on jaettu lähiesimiehille ja työnte-
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kijöille itselleen. Merkittävään rooliin ovat päässeet myös konsultit muutoksen ohjaami-

sessa ja johdon opastamisessa muutoksen läpivientiin. Muutososaamisen lähteenä kon-

sultit ovatkin hyviä, mutta mm. Kotterin (1996) sekä Attongin ja Metzin (2012) mielestä 

konsultteja ei pidä liikaa suosia, vaan muutoksen voiman tulee kummuta organisaation 

sisältä. Henkilöstöhallinnon roolia ei haastatteluissa maininnut kuin kehitysjohtaja (H 1), 

ja haastatteluvastauksesta voidaan päätellä, että henkilöstöhallinnon rooli on vasta täs-

mentymässä, eikä sitä aikaisemmin henkilöstön osaamisen kehittäjänä ja varmistajana ole 

varsinaisesti ollut. Henkilöstöhallinnon roolin vahvistaminen ja työelämässä oppimisen 

ammattilaisen hyödyntäminen voisi tuottaa hyödyllisiä tuloksia organisaation eri tasojen 

oppimaan oppimisen vahvistajana.  

Vaadittavien toimintatapojen järjestelmällinen kouluttaminen on sekä henkilöstöhallin-

non että prosessinomistajan rooliin liittyvä tehtävä. Tietyllä tavalla suoritettavaksi mää-

ritetyt asiat on harjoiteltava. Mikäli osaaminen ei riitä, koulutuksessa voidaan soveltaa 

lean-ajattelun mukaista TWI-koulutusmallia. Ohjaavan otteen tulee olla valmentava ja 

mahdollistava, ei vasta ongelmien ilmaantuessa asiaan puuttuva. Henkilöstöhallinnon tu-

lee tukea esimiehiä alaisten koulutuksen järjestämisessä ja omalta osaltaan koulutustar-

peiden tunnistamisessa. Prosessinomistajan esikuntineen tulee luoda oppimateriaalit ja 

varmistaa vaadittavien työkalujen ja järjestelmien osalta, että työntekijällä on mahdolli-

suus tehdä työnsä prosessin mukaisesti. Esimiehen tulee valmentaa työntekijää proses-

sinmukaiseen toimintaan, ja henkilöstöhallinnon tulee luoda esimiehelle edellytykset val-

mentavaan johtamiseen.  

Tunneälytaitojen on todettu parantavan muutosvalmiutta. Tunneälyn ymmärryksen lisää-

minen ei ole ainoastaan esimiehille suositeltavaa, vaan kaikelle henkilöstölle. Voidaankin 

ehkä ajatella, että etenkin rakennusalalla, missä jokainen hanke on asiakaspalveluhanke, 

ja jokainen organisaation henkilö joutuu tavalla tai toisella olemaan vuorovaikutuksessa 

asiakkaan tai muun sidosryhmän edustajan kanssa, tunneälyllä on erityinen merkitys ver-

rattuna esimerkiksi puhtaasti teolliseen tuotantoon, missä markkinointi ja myynti työs-

kentelevät enemmän asiakasrajapinnassa kuin tehtaalla työskentelevät tuotantohenkilöt. 

Henkilöstöhallinnon tulee myös ohjata esimiehiä oikeanlaiseen johtamiseen: prosessiläh-

töisyys edellyttää perinteisestä funktionaalisesta osastojaosta poikkeavaa johtamista. 

Henkilöstöhallinnon tulee varmistua esimiesten tunneälytaitojen hyödyntämisestä ja oi-

keasta, valmentavasta johtamisotteesta. Toisaalta henkilöstöhallinnolle voidaan ajatella 
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myös kuuluvan muun ylemmän johdon kanssa yhteistyössä prosessiin kuuluvien työka-

lujen, palaverikäytäntöjen ja vaadittavien toimenpiteiden validointi, hyväksyminen ja tar-

vittaessa korjaaminen yrityksen yhteisen kulttuurin ja prosessinäkemyksen mukaiseksi.  

Eräs mahdollinen käytännön työkalu kriittisten toimintatapojen jalkauttamisen suhteen 

voisi olla koko yrityksen kattava kalenteri, jolla voidaan luoda yhteinen työmaan viikko-

palaverikäytäntö työmaille. Käytännössä työmailla kyseeseen tulisi työnjohdon viikko-

palaveri siten, että se on eri aikaan eri työmailla: näin prosessinomistajalla tai pääkäyttä-

jällä henkilöstöineen on mahdollisuus ottaa työmaakohtaisesti yhteys henkilöstöön. Tar-

vittaessa koko tuotanto on mahdollista kattaa yhden viikon aikana, mikäli asia on todella 

merkittävä. Käytäntö helpottaisi yhteisten jalkautusten suoritusta, sillä jokaisen työmaan 

kanssa ei tarvitsisi erikseen sopia palaveriaikaa. Myös työmaahenkilöstö olisi todennä-

köisesti paikalla, koska työnjohdon viikkopalaveri olisi vakituisesti sovittuna. Toisaalta 

työmaiden omat kokoukset järjestetään työmaan sidosryhmien ehdoilla, jolloin yrityksen 

laajuista kokouskalenteria ei ole välttämättä mahdollista sopia.  

Koulutustarpeisiin on mahdollista vastata myös yrityksessä kehitettävänä olevan palve-

lukeskuksen kautta, jonka tehtäväkenttä ja palvelulupaus ovat vielä muotoutumassa (Kes-

kustelut prosessi-insinöörin kanssa). Työpäällikön tukena toimiva henkilö voisi toimia 

palvelukeskuksen alaisuudessa eräänlaisena prosessitukihenkilönä, jolla olisi vankka pro-

sessiosaaminen ja tuorein tietämys prosesseista. Prosessitukihenkilölle voidaan nimetä 

työmaat, joiden kehityksestä hän on vastuussa. Tällöin perehdyttäminen uusiin toiminta-

tapoihin tapahtuisi ensin yleisessä koulutustilaisuudessa, sen jälkeen palvelukeskuksen 

prosessitukihenkilö kouluttaa toimintatavan työmaalla, ja jatkossa prosessinmukaisen toi-

minnan ylläpitäminen on valmentavan esimiehen vastuulla.   

Palvelukeskuksen tarjoama tuki voidaan kohdistaa ja nimetä selkeämmin työpäällikkö-

kohtaisesti, jolloin toimintatapojen jalkautus pysyy paremmin hallinnassa kuin prosessin-

omistajavetoisessa perehdytysmallissa. Näin direktio-oikeus pysyy esimiehellä, eikä 

valta dilutoidu. Työpäällikön vastuulle jää ensisijaisesti vaatia koulutettujen toimintata-

pojen käyttöä. Malli kuvattuna kuvassa 11. 
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Kuva 12. Ehdotus perehdyttämismalliksi  

Palvelukeskusta ja henkilöstöhallintoa voidaan kehittää rinnakkain, koska ne jakavat tie-

tyltä osin samat tavoitteet. Prosessilähtöisten toimintatapojen jalkauttamisessa kaikkein 

tärkeimmässä roolissa on kuitenkin lähin esimies. Yrityksessä on aikaisemman perus-

teella koettu, että ilman esimiesvaltaa olevat henkilöt eivät pysty asettamaan vaatimuksia 

työmaiden toiminnalle, eikä niin kutsuttujen lean championien (mm. Dave et al. 2013) 

käyttöä ole koettu perustelluksi (Fira 2015i).    

5.2.6 Johtaminen ja esimiestyö 

Henkilöstöhallinnolla on rooli koulutuksen järjestämisessä ja organisaatiokulttuurin 

omaksumisen fasilitoinnissa. Lähimpänä työntekijää on esimies. Työssä ei systemaatti-

sesti selvitetty työpäälliköiden johtamisotetta, eli miten työpäällikkö alaisiaan johtaa. 

Epäsuorasti on kuitenkin tunnistettavissa tiettyjä johtamisen piirteitä. Esimerkiksi työ-

päälliköt ovat erinomaisen kokeneita ja osaavia asiajohtajia. Edellä on todettu, että uusien 

asioiden jalkauttaminen vaatii kuitenkin ihmisjohtajuutta. Peilaten haastatteluja kirjalli-

suuskatsauksen havaintoihin voidaan antaa suosituksia esimiestyön ohjaamiselle valmen-

tavaan, tunneälyä ja tunnetaitoja hyödyntävään, ihmistä johtavaan suuntaan.  

Prosessilähtöisen toiminnan laajentuessa käsittämään yhä useampia toiminnan osa-alu-

eita tulee työntekijöille noudatettavia prosesseja yhä enemmän. Esimies on vastuussa 

työntekijän prosessinmukaisesta toiminnasta ja toiminnan edellytysten luomisesta. Ny-

kyisellään työpäällikön jo laaja tehtäväkenttä tulee laajenemaan, jolloin voi perustellusti 

kyseenalaistaa sen, kykeneekö työpäällikkö huolehtimaan nykyisistä velvollisuuksistaan 

rakennushankkeiden talouden valvojana ja alaistensa toiminnan prosessinmukaisuudesta 

ja valmentamisesta vastuussa olevana esimiehenä.  

Palvelukseskuksen tarjoama 

prosessituki ja koulutus 

työmaalla

Työpäällikön valmennus ja 

valvonta ja toimintatapojen 

vaatiminen

Prosessinomistajan koulutus 

ja koulutusmateriaalit
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Eräs ratkaisuvaihtoehto on työpäälliköiden operatiivisten työmaavastuiden vähentämi-

nen. Tämä tapahtuu joko siirtämällä työpäälliköillä nyt olevaa työkuormaa työmaahenki-

löstölle tai sitten vähentämällä työmaita työpäällikköä kohden. Jälkimmäinen tarkoittaisi 

uusien työpäälliköiden rekrytoimista. Mahdollista olisi myös kokonaan uuden roolin luo-

minen työpäällikön tueksi, joka huolehtisi toiminnan prosessinmukaisuudesta, valmen-

taisi uusien toimintatapojen käyttöön ja tukisi työmaiden toimintaa silloin, kun henkilöstö 

tarvitsee koulutusta. Oletettavasti tämän uuden roolin luominen aiheuttaisi muutosvastus-

tusta työpäälliköiden suunnalta esimiesvallan jakautuessa. Työmaalta katsoen uusi järjes-

tely saattaa aiheuttaa hämmennystä esimiesten määrän lisääntyessä.  

Toisaalta koulutustarpeisiin on mahdollista vastata myös prosessiulottuvuuden kautta, 

käytännössä siten, että prosessinomistajan alla olisi prosessitukihenkilöitä, jotka koulut-

taisivat prosessinomistajan tukena toimintatapoja. Tällöin kuitenkin vastuu jalkautuksen 

onnistumisesta ei pysy linjaorganisaatiolla, vaan siirtyy osin prosessille. Silloin vastuun-

jako esimiehen ja prosessitason kanssa on epäselvä, ja ongelmia voi syntyä esimerkiksi 

tilanteessa, jossa edellytettyä prosessinmukaista toimintaa ei ole saavutettu. Voi olla vai-

kea löytää syytä, miksi toiminta ei ole ollut prosessinmukaista, koska toimintatavan kou-

lutus ja ohjeiden noudattamisen valvonta ovat eri käsissä. Myös esimiehen direktio-oi-

keus on yksi merkittävä osatekijä vaatimusten asettamisessa.  

Todennäköisesti optimaalinen ratkaisu löytyy edellä mainittujen ratkaisuehdotusten väli-

maastosta, missä työpäälliköiden operatiivisia tehtäviä karsitaan ja siirretään työmaan 

tehtäviksi. Työmaan omia toimintoja tulee samalla järkeistää siten, että rutiinitehtäviä 

ryhdytään hoitamaan keskitetysti ja haastaviin tehtäviin annetaan lisäresursseja riittävän 

ajoissa, ennen ongelmien syntyä. Työpäälliköiden työkuorman pienentyessä tilaa johta-

miselle ja esimiestyölle jää enemmän, jolloin työpäällikkö myös pystyy havaitsemaan 

mahdolliset ongelmat ennalta ja puuttumaan niihin.  

Toimintatapojen jalkauttaminen vaatii jatkuvaa valmentavaa esimiesotetta toimintatavan 

käytännön jalkauttamista varten. Työpäälliköiden esimiesotteen ja taitojen vahvistaminen 

on merkittävää, sillä esimies on organisaatiossa se, joka saa alaiset innostumaan ja kul-

kemaan kohti yhteistä tavoitetta. Esimiehiä tulee kouluttaa hyödyntämään tunnetaitoja ja 

valmentavaa johtamisotetta, ja näitä ominaisuuksia tulee painottaa rekrytoinnissa. Johta-

juuskulttuuria on kehitettävä pitkäjänteisesti, jotta johtajien alaisia opettava ja valmentava 
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ominaisuus saadaan täysimääräisenä käyttöön kaikkialla organisaatiossa. (vrt. Pirneksen 

kehittyvä johtamiskulttuuri, Pirnes 2004 s. 137-139) 

5.2.7 Viestintä 

Viestinnän rooli on merkittävä muutoksen johtamisessa (vrt. Kotter 1996). Tässä viestintä 

käsitetään kahdella tavalla: sekä organisaationlaajuisena ylimmän johdon haasteena, että 

yhteisten toimintatapojen viestimisessä yksittäisissä prosesseissa. Tällä hetkellä proses-

siymmärrys ei ole kautta organisaation yhtenäinen, vaan etenkin työmaahenkilöstöltä 

puuttuu käsitys prosessilähtöisyyden merkityksestä ja tarpeellisuudesta. Prosessilähtöisen 

kulttuurin ja yhteisten toimintatapojen merkityksen viestiminen läpi organisaation on 

kriittinen tehtävä muutoshalun löytymiseksi.  

Toiminto- ja prosessikohtaisesti yhteisen käytännön ja toimintatapojen viestiminen tukee 

myös koko organisaationlaajuista muutosviestiä. Viestinnän on oltava monikanavaista, 

helposti löydettävissä ja helposti omaksuttavassa muodossa. Tiedon sisäistämisessä ko-

kousten, palaverien, videoiden, nauhoitteiden ja kuvitettujen ohjeiden hyödyntäminen 

monipuolisesti auttaa organisatorisessa tiedonluonnissa.  

Toisaalta uusien toimintatapojen vaikuttavuuden havaittavuus auttaa ymmärtämään, 

miksi muutos on tärkeä. Erilaisten mittareiden tulee olla myös työmaalla tarkkailtavissa 

ja niiden tulee mitata sellaisia asioita, joista on työmaalla välitöntä hyötyä ja joihin työ-

maalla työskentelyllä voi vaikuttaa (vrt. Berroir et al. 2015). 

Prosessien jalkauttamisen kannalta organisaation oppimisen prosessit tulee tunnistaa, 

koska tarkoituksena on viestiä uudet toimintatavat, saada ne käyttöön ja loppujen lopuksi 

tehdä niistä henkilöstön osaamista, eikä ainoastaan noudatettavia kaavioita. Nonaka 

myöntää ihmisen lähtöasenteilla ja -oletuksilla olevan vaikutusta tiedon synnyssä, ja tämä 

on otettava huomioon myös toimintatapojen jalkautuksessa.  

Yrityksessä on käytetty vihkoja ja ohjekirjoja toimintatapojen viestintään. Myös käytössä 

olevaa A3-työkalua voisi soveltaa laajemmin. Tulee esittää prosessilähtöisyyden idea sel-

keästi, selittää vakioinnin vaikutus parantamiseen ja toimintatapojen kehittymiseen. Sel-

keä, visuaalinen, värin käytöllä tehostettu esitys, joka etenee yksittäisistä operaatioista 

suurempiin kokonaisuuksiin ja yrityksen strategian kautta visioon asti. (vrt. esim. Hyxley 

2014). Työkalutyyppisistä ratkaisuista tarkastuslistat, seinätaulut (esim. Liker, Rother, 
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Liker & Meier) ovat hyödyllisiä ja aina nähtävillä. Selkeä, yhtenäinen kaava ja ulkoasu 

kaikissa, jotta tarvittavan informaation löytää oitis ja intuitiivisesti.   

Toimintatapojen jalkauttamisessa uuden käyttöönoton ja vanhan tavan hylkäämistä ky-

syttäessä lähes kaikki painottivat perustelujen merkitystä, vastausta kysymykseen miksi. 

Perustelujen antamisessa pitää kuitenkin ottaa huomioon lähtötaso ja kouluttajan taso, 

ettei perusteluista tule liian käsitteellisiä, jolloin yhteys päivittäiseen työhön katkeaa. Ky-

symyksiin ”miksi” ja ”miten” tulee vastata. On hyödyllistä erottaa nämä toisistaan, jotta 

työntekijälle on nopeasti saatavilla tieto siitä, miten asia tehdään, mutta hän voi halutes-

saan etsiä laajemmat perustelut toimintatavalle (vrt. Argyris 1997, 1991: yhden ja kahden 

palautekytkennän oppiminen). Tavoitteena olisi luoda ympäristö, mikä kannustaa paran-

tamaan toimintaa miettimällä taustalla vaikuttavia syitä toiminnalle. Kaksinkertaisen pa-

lautekytkennän oppimisen mahdollistavan organisaatioympäristön luominen on oltava ta-

voite. Last Planner -aikatauluttamistyökalun käyttö on eräs organisaation oppimista kata-

lysoiva työkalu (Skinnarland & Yndesdal 2012). 

Yrityksessä jo toteutetun QPR-järjestelmän visuaaliset prosessikuvaukset ovat hyvä aihio 

perehdytysmateriaalien ja asiakirjamallien saataville asettamiseen. QPR:n vaikeaselkoi-

suudesta ja käytön haastavuudesta mainittiin useassa haastattelussa, joten käyttöliitty-

mässä on varmasti kehittämisen varaa.  

5.2.8 Suositusten yhteenveto 

Kuvaan 13 on Kotterin (1996) muutoksen kahdeksan askeleen viitekehykseen sovitettu 

kirjoittajan mielestä kriittisimmät (tummanharmaalla) seikat, jotka vaativat huomiota 

heti. Valkoisella on merkattu asiat, jotka ovat vuorossa seuraavana, vaaleanharmaalla 

asiat, joihin panostaminen tulee vakiinnuttaa.  

1. Muutosmyönteisen ilmapiirin luominen myös työmaille on ensiarvoisen tärkeää, 

jotta ymmärretään, että muutos on tarpeen ja sen on tapahduttava heti ja se alkaa 

työmailta. Työmaalla ei välttämättä nähdä syytä muutokselle, ja nykytilaan ollaan 

tyytyväisiä. Keskijohdon ymmärryksen lisääminen.  

2. Hankintatoimen kannalta ohjaava ryhmittymä on hankintaryhmä ja prosessin-

omistaja. Hankintaryhmän toiminta on aktiivista ja se saa tutkitun perusteella tu-

loksia aikaan. Muitten prosessien muotoilua ei työssä tutkittu, mutta kypsyysas-

teeltaan ne ovat vielä kehitysasteella verrattuna hankintaan.  

3. Visio ja strategia ovat olemassa, mutta niitten viestintää tulee parantaa. Suunnan 

pitää olla selvä kaikille.   

4. Viestintä on ilmapiirin luomisessa ensiarvoisen tärkeää.  

5. Toiminnan pohjan laajentaminen muihin prosesseihin on edessä. 
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6. Työmaalla ei nähdä prosessitoiminnan hyötyjä, ja niiden kytkeminen konkreetti-

siin tuloksiin olisi tärkeää. Esimerkiksi mittareiden luominen, joiden kehittymi-

nen on työmaallakin nähtävissä. Kytkeminen rahallisiin palkkioihin tulee harkita 

tarkkaan.  

7. ja 8. Muutosten vahvistaminen ja kiinnittäminen kulttuuriin vaatii jatkuvaa työtä, 

ja siinä esimiehen tuki on tärkeintä.  

 

Kuva 13. Kotterin muutoksen kahdeksan askelta sovitettuna kohdeyrityksen kontekstiin. Tumman-

harmaalla tällä hetkellä kriittiset, vaaleanharmaalla ne, joihin panostamista pitää jatkaa ja valkoi-

sella ne, joihin tulee panostaa lähiaikoina 

 

Taulukossa 21 on koottu yhteen keskeiset työn suositukset eri viiteryhmiä koskien. Tau-

lukossa 22 on tehtävänjakotaulukko tehtäväkentittäin ja rooleittain. Tehtävänjakotau-

lukko esittää yrityksen eri rooleille joko toiminnallisen vastuun tai toimintaa tukevan vas-

tuun.  

Taulukko 21. Työn suositukset ryhmiteltynä 

 

 

Taulukko 22. Tehtävänjakotaulukko rooleittain 

 

Ilmapiirin luominen Ohjaava koalitio Visio ja strategia Muutoksen viestintä

Toiminnan pohjan 

laajentaminen
Lyhyen aikavälin voitot

Aikaansaatujen 

muutosten 

vahvistaminen

Muutosten 

kiinnittäminen 

kulttuuriin

Prosessiymmärrys 

(yhteinen haaste)

Kulttuuri (yhteinen 

haaste)
Henkilöstöjohto (HR) Esimiestyö (työpäälliköt)

Muutosjohtaminen 

(ylempi johto)

Prosessiymmärryksen 

lisääminen

Prosessimyönteinen 

kulttuuri
Koulutuksen tarjoaminen Valmentava johtamisote Ilmapiirin luominen

Yhteisten toimintatapojen 

hyötyjen ymmärtäminen

Muutosmyönteinen 

kulttuuri

Esimieskoulutus. 

Tunneälykoulutus, 

valmentavan esimiehen 

koulutus

Tunneälyosaaminen - 

tunnetaidot
Viestintä

Jatkuvaan parantamiseen 

kannustaminen

Mahdollistava 

organisaatiokulttuuri

Oppimisen mahdollistavan 

ympäristön luominen
Muut prosessit

Rooli Tehtävänjako. Selite: x = toimii aktiivisesti o = tukee aktiivisesti

Kulttuuri Prosessiymmärrys Valmentava johtaminenMuutosjohtaminen

Ylin johto x o o x

HR x x x o

Esimies x o x x

Prosessi x x o o
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5.3 Työn tieteellinen kontribuutio 

Työ on tehty kohdeyritykselle muutosjohtamisen avuksi. Tässä mielessä työ ei ole puh-

taasti akateeminen puheenvuoro. Alun kirjallisuuskatsaus pyrkii katsomaan muutosta ja 

rakennusalan prosesseja monitieteellisesti. Työssä koottiin liikkeenjohdon tutkimustulok-

sia kokonaisuudeksi, joka sisältää suosituksia organisaation kehityssuuntien tukemiseen, 

kehittymistä tukevien johtamistaitojen havaitsemiseen ja tukemiseen ja kehittymistä tu-

kevan prosessilähtöisen organisaatiokulttuurin luomiseen. Varsinaisia työkaluja työssä ei 

diplomityön aikataulullisista ja laajuudellisista rajoituksista johtuen pystytty laatimaan, 

mutta mahdollisen jatkotutkimuksen painopistealueina mainittuja oppisuuntia voidaan pi-

tää.  

Moni lean-ajatteluun liittyvistä lähteistä on alun perin tarkoitettu valmistavaan teollisuu-

teen. Lean-rakentamisen tutkimuskentän aktiivisuudesta huolimatta liikkeenjohtoon liit-

tyviä lähteitä on vielä tällä hetkellä saatavilla rajallisesti. Useimmat lähteet koskevat työn 

toteuttamista (työmaataso) tai hankkeen toteuttamista (hanketaso, esimerkiksi IPD tai 

ILPD). Erityisesti liikkeenjohdon kirjallisuutta, joka liittyisi rakennusalan kontekstiin ja 

käsittelisi lean-ajattelua, ei löytynyt, joten yleiset lean-ajattelua koskevat lähteet otettiin 

käyttöön. 

Rakennusalan lean-ajattelun tutkimusta kuljetettiin työssä liikkeenjohdon tutkimuksen 

vierellä kontekstitietoisuuden varmistamiseksi. Alan prosessilähtöisyyden tutkimukseen 

työ tuo oman lisänsä. 

5.4 Työn kontribuutio liikkeenjohdolle 

Liikkeenjohdolle työ tarjoaa katsauksen johtamisen osatekijöihin, joiden mukanaolo tulee 

varmistaa kehitettäessä liiketoimintaa prosessilähtöiseen suuntaan. Systemaattinen kes-

kittyminen mainittujen viitekehyksien hyödyntämiseen prosessilähtöisen toiminnan im-

plementaation aikana ja tukena lisää todennäköisyyttä onnistua prosessilähtöisyyden li-

säämisessä.  

Työn kontribuutiota liikkeenjohdolle voidaan tarkastella yritystasolla muiden prosessien 

suhteen, toimialatasolla muiden yritysten suhteen sekä muilla toimialoilla.  

Työn empiirinen osuus käsitteli hankintatoimen prosessin jalkautusta yrityksessä. Havai-

tut kehityskohteet koskevat pääasiassa kaikkien prosessien jalkautuksessa vastaantulevia 

asioita sekä yrityskulttuuriin ja viestintään liittyviä, yrityksen laajuisia alueita. Niiden 



101 

 

huomioiminen sekä yrityksen johtamisessa, että tulevissa muiden liiketoimintaprosessien 

jalkautuksissa on olennaista.   

Havaitut johtamisen kehityskohteet lisäävät kirjallisuuskatsauksen perusteella ei ainoas-

taan toimintatapojen jalkautumisen tehoa, vaan koko yrityksen suoriutumista ja menes-

tystä kilpaillussa markkinassa. Uudistumiskyky on ehdoton osa kasvavan ja kilpailuky-

kyisen yrityksen kokonaisuutta (mm. Viitala 2005). Näin ollen havaintojen pohjalta teh-

tyjä suosituksia voidaan soveltaa myös muissa yrityksissä. Voimaannuttava, uudistava 

johtaminen lisää yrityksen kykyä pysyä kilpailukykyisenä.  

Muilla teollisilla toimialoilla prosessilähtöinen toiminta on usein korkeammalla kypsyys-

tasolla kuin rakennusalalla. Tämä voidaan päätellä erityisesti prosessilähtöisen toiminnan 

tutkimusten käsittelynäkökulmista. Valmistavassa teollisuudessa prosessilähtöinen toi-

minta on ollut vallitsevana suuntauksena jo kymmeniä vuosia. Työn empiirisessä osuu-

dessa luotu liiketoiminnan uudistamisen organisaatio-, johtamis- ja organisaatiokulttuu-

ritason koontimalli on oletettavasti sovellettavissa myös muilla toimialoilla. 

Palataan alussa esitettyyn tutkimuskysymykseen ” Minkälaista johtamista prosessilähtöi-

seen johtamiseen siirtymävaihe edellyttää?” Havaitaan, että suositukset voidaan jakaa 

neljään osaan: Kulttuuriset tekijät, prosessitekniset tekijät, henkilöstöhallinnon rooli 

ja esimiehelle asetettavat vaatimukset. Johtamisen tulee olla esimiesvetoista, valmen-

tavaa ja tunneälylle herkkää ihmisjohtamista. Osaavaa johtamista pitää olla tukemassa 

toimiva tekninen tausta, prosessitekniset seikat ja tietojärjestelmään liittyvät seikat. Joh-

tamista toisaalta fasilitoi muutosta katalysoiva organisaatiokulttuuri. Henkilöstöhallinto 

varmistaa, että esimiehillä on vahvat tunneäly- ja valmentavat johtamistaidot. Suosituk-

silla on leikkauskohtia, esimerkiksi järjestelmällinen toimintatapoihin perehdyttäminen 

liittyy niin henkilöstöhallintoon kuin esimiehen toimintaan, ja sillä on myös prosessitek-

ninen ulottuvuus.  

Firalla pääosa uusista, prosessilähtöisistä toimintatavoista koskee toimihenkilöitä. Työ-

terveyslaitoksen tutkimusta soveltaen voidaan ajatella, että prosessilähtöiset toimintata-

vat, jotka ovat lähtökohtaisesti lean-ajattelun mukaisia, voivat lisätä työtyytyväisyyttä, 

mutta myös stressiä. Toki pitäen mielessä, että tutkimus oli tehty valmistavassa teollisuu-

dessa, joka, kuten todettua, eroaa rakennusalasta.  
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5.5 Kriittinen arviointi 

Tutkimuksella on tapaustutkimuksellisesta luonteesta johtuen rajoituksensa. Teemahaas-

tatteluvastausten tulkinta on tutkijalle muodostunut paras näkemys käsitellyistä vastauk-

sista. Dokumentaatioon pyrittiin tutustumaan laajalti, mutta kattavaa kokonaiskuvaa siitä 

ei ole ollut mahdollista muodostaa. Haastatteluihin pyrittiin saamaan kattavasti eri roo-

leja, jotka ovat osallistuneet prosessin jalkautukseen niin tekijöinä, kuin vastaanottajina. 

Kuitenkin otanta vastasi vain pientä osaa henkilöstöstä 

Jälkeenpäin voidaan todeta, että haastatteluissa selvitettiin kohtalaisen monipuolisesti 

henkilöiden omia kokemuksia prosessin jalkautuksesta ja aiheesta saatiinkin hyviä vas-

tauksia, joita voidaan käyttää johtopäätösten muodostamiseen. Kuitenkin tutkimuksen re-

levanttiuden vuoksi olisi ollut vieläkin hedelmällisempää yhdistää tutkimukseen teema-

haastattelujen lisäksi strukturoitu lomakehaastattelu, jossa olisi selvitetty prosessin jal-

kautuksen tilaa ja kypsyystasoa kvantitatiivisesti. Arvo työlle olisi ollut jälkikäteen arvi-

oiden huomattava, tosin diplomityön laajuuden aiheuttamat rajoitteet olisivat tulleet vas-

taan.  

5.6 Jatkotutkimusaiheet 

Työssä selvitettiin kokemuksia kohdeyrityksessä toteutetun hankintaprosessin jalkautuk-

sesta. Työn kirjallisuuskatsaus on kohtalaisen laaja-alainen, ja sen perusteella onkin löy-

dettävissä useita mahdollisia jatkotutkimusaiheita, sillä osaa esitetyistä viitekehyksistä ei 

ole merkittävissä määrin tutkittu rakennusalalla. Monia mielenkiintoisia tutkimussuuntia 

voidaan löytää vaikkapa organisaation oppimisen ja prosessiajattelun yhteydestä. Lean-

rakentamista tutkitaan tällä hetkellä voimakkaasti, ja kyseisellä tutkimusalalla on useita 

mielenkiintoisia tutkimusmahdollisuuksia. Sosiotekninen teoria syntyi kaivosteollisuu-

den murrosvaiheessa, ja sitä voidaan soveltaa nyt muutosta läpikäyvällä rakennusalalla.  

Tarkemmin tähän tutkimukseen liittyen työn puitteissa jää kokonaisvaltainen perehdy-

tyksen tehokkuus mittaamatta, vaikka haastatteluista onkin mahdollista tehdä päätelmiä 

prosessilähtöisyyden tuntemisesta. Toimintatapojen vakiinnuttamisen tehokkuus ja vai-

kuttavuus, koko organisaation prosessilähtöisyyden ja prosessiajattelun mittaaminen - 

tunnistetaanko prosessiajattelun arvo läpi koko organisaation.  
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Tutkimuksessa ei selvitetty yhtä kysymystä enempää prosessiajattelun kehittymistä orga-

nisaatiossa. Miten tulevaisuudessa organisaatiokulttuuri tulee kehittymään, ymmärre-

täänkö organisaatiossa yleisesti prosessiajattelun merkitys? Kypsyystasomallia tai -mal-

leja viitekehyksenä käyttäen voidaan selvittää prosessien jalkauttamisen etenemistä.  

Kysymyksiä, mihin tämä tutkimus ei anna vastausta, ovat muun muassa seuraavat: miten 

pysyvästi jalkautetut toimintatavat on saatu vakiinnutettua, miten jatkossa hankinta- tai 

työmaainsinöörit tulevat toimimaan? Toimintatapojen jalkauttamisen ja vakiinnuttamisen 

aikajänne on useampia työmaita, koska usein työmaahenkilöstö - tiimi - vaihtuu työmaan 

vaihtuessa. Yhden työmaan aikana on jokseenkin suoraviivaista toimia yhdellä tavalla, 

mutta uuden työmaan alkaessa voi olla riskinä unohtaa opittu ja palata vanhoihin toimin-

tatapoihin. Kestävätkö aikaansaadut toimintatapojen muutokset myös työmaan vaihtu-

essa, vai onko uuden työmaan alkaessa liian helppo liukua pois uusista yhteisistä toimin-

tamalleista? Miten hankintainsinööri reagoi tilanteessa, jossa työpäällikkö määrää toimi-

maan vastoin prosessia? Onko riskinä ajautua pois prosessinmukaisesta toiminnasta, mi-

käli linjaesimies ei jatkuvasti valmenna tai kannusta prosessinmukaiseen toimintaan? 
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Liite 1.  

Teemahaastattelukysymykset  

Lämmittelykysymykset ja henkilön tausta 

Kerro omasta taustastasi. 

Miten ymmärrät käsitteen prosessi (liiketoimintaprosessi)?  

Hankintatoimen merkitys omassa työssä. 

Hankintatoimen jalkautus 

Firalla otettiin viime vuonna käyttöön hankinnan uusia toimintatapoja. Oletko havainnut 

uusia toimintatapoja käytössä?  

Kuvaile (itse, omin sanoin), miten hankintaprosessi on jalkautettu.  

Miten itse olet saanut tietää uusista toimintatavoista? 

Kuinka helppo uusia toimintatapoja on ollut ottaa käyttöön päivittäisessä toiminnassasi? 

Mitkä ovat olleet suurimmat vaikeudet uusien toimintatapojen käyttöönotossa? Miten olet 

ne (haasteet) ylittänyt? 

Kuka on vaikuttanut uusien tapojen käyttöönottoon? Millä keinoilla? 

Missä jalkauttaminen on tapahtunut? 

Mistä olet saanut tukea, jos olet tarvinnut tukea tai apua? 

Mistä olet saanut tietoa, kun olet tarvinnut sitä? Oletko etsinyt tietoa ja mahdollisesti löy-

tänyt sitä? Onko tarvittavaa tietoa löytynyt? 

Millä lailla työpäällikkö on tuonut uusia toimintatapoja käyttöön? 

Millä lailla prosessinomistaja on tuonut uusia toimintatapoja käyttöön? 

Kuka (tai mikä) muu on vaikuttanut? 

Onko ohjeistus tai jaettu informaatio ollut riittävää? Onko ohjeet ja annettu info ollut 

ristiriitaista? 

Mikä on sujunut jälkikäteen katsoen hyvin? 

Mikä on kipupisteenä tai ei ole ottanut sujuakseen? 

Miten hyvin tai missä laajuudessa tunnet itse toimivasi prosessin mukaan? 

Liiketoimintaprosessin toimintatapojen jalkautus 

Mitä itse olisit tehnyt eri lailla, jos olisit ollut tuomassa esim. mainittua hankintaprosessia 

käyttöön? 
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Miten hankintaprosessin jalkautusmalli on toiminut? (Tämän kysymyksen tukena kuva 

jatkuvan perehdytyksen kaksitasoisesta mallista) 

Miten näet jatkossa, että uusia toimintatapoja tulisi jalkauttaa käyttöön? 

Kuvitellaan tilanne, että oma toimintatapasi, jonka koet hyväksi ja toimivaksi, on ristirii-

dassa uuden toimintatavan kanssa. Minkälaista tukea tarvitsisit omasta tavasta poisoppi-

miseen, ja miten voisit ottaa uuden, heikommalta tuntuvan tavan aktiiviseen käyttöön?  

Miten itse näkisit, että nyt koettua hankintatoimen jalkautusta voidaan soveltaa muiden 

liiketoimintaprosessien jalkautukseen? 

Vapaa sana ja lopettelukysymykset 

Onko jotain prosessien jalkauttamiseen liittyvää näkökulma, josta nyt ei puhuttu, mutta 

jonka haluaisit nostaa esiin? 

Muuta palautetta vapaasti haastattelusta.  

 


